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Ο “Μ π α γά σα ς”
του Κ.Π. Καβάφη*
Τον έτερπε (σοφιστικά) η αντίφασης

του Μ ίμη Σουλιώ τη

Η εμμονή του Γ. Σεφέρη να σπαράζει ποιήματα των μειζόνων
ομοτέχνων του («καμιά ωδή του Κάλβου δε βγήκε ακέρια από
την αρχή ως το τέλος» γράφει στις ΔΟ ΚΙΜ ΕΣ του) για να περι
σώσει και να αναδείξει, στο τέλος, την «ατόφια ανάσα»

ν α γ ρ ά φ ε ι το σχόλιό του στο τέλος του 1946, οπότε και κάνει
μαρτυρημένη συζήτηση με τον Σαρεγιάννη για το επίμαχο

κάποιου δίστιχου ή τετράστιχου, θεωρώ πω ς μπορεί να εξη
γηθεί με την ακόλουθη σημαντική άποψη του Ζ. Λορεντζάτου:
«[Ο Σεφέρης] δουλεύει το περισσότερο με αποσπάσματα, γεν
νημένα έξω α πό το θέμα ενός ολοκληρωμένου ποιήματος ή μιας
θεματικής σειράς, αποσπάσματα που αργότερα ενσωματώ
νονται ανάλογα με τις περιστάσεις σε ποιήματα με συγκεκρι
μένο θέμα ή σειρές (...) Με τον Σεφέρη κυριαρχούν αντίθετα
[από ό,τι με τον Καβάφη], τις ώρες που ζητάμε τη βοήθεια της
ποίησης, ορισμένες ζωηρά τονισμένες ψ ηφίδες ή θαυμαστά
χρώματα, και το συνολικό σχέδιο του ψηφιδωτού έρχεται σε
δεύτερη μοίρα και παραμερίζεται», ενώ στον Καβάφη «το θέμα
κυριαρχεί και καθένα ποίημα υποτάζεται στη θεματική αφορμή
του»2.

δημοσίευσε το δικό του σχόλιο το 1927· ο Σεφέρης (ξα

ποίημα' σημαντική παρενέργεια εκείνης της συζήτησης είναι η
επιστολή του Σαρεγιάννη προς τον Σεφέρη, που ωστόσο μένει
ανεπίδοτη· ο Σεφέρης ξανακοιτάζει μέχρι τις αρχές του 1949 το
δοκίμιο που περιλαμβάνει και το σχόλιό του για το ποίημα· στα
1953 ο Σαρεγιάννης αναδημοσιεύει το δικό του σχόλιο, ενώ το
1962 το σεφερικό σχόλιο δημοσιεύεται στις ΔΟ Κ ΙΜ ΕΣ. Το
1963, ο Σεφέρης προλογίζοντας τα ΣΧ Ο Λ ΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ
του Σαρεγιάννη (όπου δημοσιεύεται και απόσπασμα της α νεπί
δοτης επιστολής) κάνει μιαν «πολογιστική αναφορά στη δ ια 
φωνία του με τον Σαρεγιάννη.

Η άποψη του Λορεντζάτου είναι ένας τρόπος για να καταλά
βομε τους λόγους που κάνουν το Σεφέρη να γράψ ει3 πω ς «οι

Πρόσφατα (1983), ο Γ.Π. Σαββίδης έκανε την ακόλουθη
ορθότατη τοποθέτηση: «Οι περισσότεροι σχολιαστές του ΝΕΟΙ
ΤΗΣ ΣΙΔ Ω Ν Ο Σ μάταια επιχειρούν να κρίνουν το ποίημα αυτό
με βάση αν ο Καβάφης συμμερίζεται ή όχι την γνώμη του αρω 
ματισμένου νεαρού για το αυτοεπιτύμβιο επίγραμμα του
Αισχύλου. Πρόκειται για μιαν από τις πιο αμφίστομες σκηνοθε

μόνοι ατόφιοι στίχοι, οι μόνοι αυθεντικά στερεωμένοι» στο
ποίημα του Καβάφη ΝΕΟΙ ΤΗ Σ ΣΙΔΩ Ν Ο Σ (400 μ.Χ.) είναι:

σίες του Καβάφη, όπου η αποστασιοποίησή του υποδηλώ νεται
με αλλεπάλληλες εσκεμμένα παράφω νες νότες, από τις οποίες η

Δ όσε - κ η ρ ύ τ τ ω - στο έργον σου όλην την δ ύνα μί σου,
όλην την μέριμνα, και π ά λι το έργον σου θυμήσου
μες στην δοκιμασίαν, ή όταν η ώρα σου π ια γέρνει.
Το τρίστιχο αυτό στοιχειοθετεί την κύρια παρότρυνση του
ποιήματος και οι στίχοι του ηχούν πιο άμεσοι, πιο φορτισμένοι
- κ α ι μοιάζουν πιο «ατόφιοι». Ολόκληρο το ποίημα ο Σεφέρης
το κρίνει αποτυχημένο. Ο ι υπόλοιποι στίχοι, του φ αίνονται
αυθάδειες σε βάρος του Αισχύλου είτε κοινοτοπίες ενός «αρω
ματισμένου σιδώνιου», ενός «μπαγάσα» (έτσι είχε αποκαλέσει
τον ήρωα του ποιήματος ο Σεφέρης, σε προφορική κουβέντα με
τον I.A. Σαρεγιάννη το 1946)4.
Αφορμή για να εξετάσω το ποίημα Ν ΕΟ Ι ΤΗΣ ΣΙΔ Ω Ν Ο Σ
(400 μ.Χ.) ήταν όσα έγραψε πρόσφατα γι’ αυτό ο Ελύτης.5 Το
εξετάζω σε συσχετισμό με τα σχόλια του Σαρεγιάννη κ αι του
Σεφέρη για τον «αρωματισμένο σιδώνιο». Ο ι δύο σχολιαστές

εμφανέστερη είναι η υπερτονισμένη απαγγελία του ηθοποιού.
Έ τσ ι, το πορτραίτο του Αισχύλου παρουσιάζεται διαλεκτικά,
και η ειρωνεία του Καβάφη συμπεριλαμβάνει (πιστεύω) τον
ίδιο του νεανικό εαυτό.»6
Για μας, δεν είναι δύσκολο να τοποθετήσουμε τον Σεφέρη
στους «περισσότερους σχολιαστές» του ποιήματος. Αλλά το
σπουδαιότερο είναι ότι η διαφω νία Σ α ρ εγιά ννη-Σ εφ έρ η π α ρ α 
μένει, μέχρι το 1983 τουλάχιστον, ενεργή για τους .καβαφιστές,
ίσως και για τους απλούς αναγνώστες του καβαφικού ποιήμα
τος.
«Για τους ΝΕΟΥ Σ ΤΗΣ ΣΙΔ Ω Ν Ο Σ, η διαφω νία μας με τον
Σαρεγιάννη ήταν, σε τελευταία ανάλυση, τούτη: π οιοι στίχοι
του ποιήματος είναι “ ιστορική ηθοπ οιία ” κ αι ποιοι στίχοι αντι
προσωπεύουν τον ίδιο - θ έ μ α αστάθμητο, θάλεγες» συνοψίζει ο
Σεφέρης το 1963, δέκα μήνες μετά το θάνατο του Σαρεγιάννη.7
Αυτή ήταν η διαφω νία τους, αλλά μόνον σε τελευταία ανά-

εκφράζουν απόψ εις διαμετρικά αντίθετες. Ο Σαρεγιάννης

>
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λυση. Σε μένα οι δύο σχολιαστές έχουν προκαλέσει τα ακό
λουθα ερωτήματα:
- Π ο ια ακριβώς είναι η άποψη που εκφράζει ο σιδώνιος
νέος;
-Σ υ ν ισ τά αυτή η άποψη αυθάδεια σε βάρος του Αισχύλου;

στο κείμενο: μέσα από το ποίημα τίποτ’ άλλο δε βγαίνει, πάρεξ
το εξαίσιο πορτραίτο τους»11.
Με τις μεθόδους της «αφής» δεν πλησιάζονται οι «δικανικές
μελέτες» της καβαφικής ποίησης.

- Η ιστορική ηθοποιία του Καβάφη.
Στα ερωτήματα υπόκεινται δύο αντίθετες αξιολογήσεις: για τον

Με την ευκαιρία παραθέτω και ορισμένες υστερόγραφες,
σκόρπιες παρατηρήσεις μου πάνω στο ίδιο ποίημα, σχετικά

Σεφέρη, το ποίημα «παραπατά και χάνεται», ενώ ο Σαρεγιάννης το αποτιμά σαφώς θετικά. Έ τσ ι η αντίθεσή τους

αυτόνομες ως προς τα σχόλια του Σαρεγιάννη και του Σεφέρη.
- Η 2η στροφή λογικά θα έπρεπε να προταχθεί. Ο Κ αβάφης

γίνεται και διαμετρική και οριακή.
Ό σ ον αφορά στο πρώτο ερώτημα, ο Σαρεγιάννης απαντά

πρόκρινε το. ψυχολογικό πρωθύστερο (τεχνική γνωστή α πό την
κλασική πεζογραφία και α πό το κλασικό αστυνομικό μυθιστό
ρημα), για να κερδίσει η αρχή του ποιήματος σε αμεσότητα.
- Η 2η στροφή στοιχειοθετεί την «αντικειμενική συστοιχία»12
όπου διαδραματίζεται η σκηνή: «ευωδία», «μυρωδικά», «αρω

στο σχόλιό του με εξονυχιστική ακρίβεια, ιδίω ς επειδή προσέχει
το «μόνο» στον προτελευταίο στίχο του ποιήματος. Ο σιδώνιος
νέος πιστεύει πω ς ο Αισχύλος όφειλε να μνημονεύσει στο επί
γραμμα και τις τραγω δίες του:
«Κι όχι α π ' τον νου σου ολότελα να βγάλεις
της Τραγω δίας τον λόγο τον λ α μ π ρ ό -» 8
το «ολότελα» προϊδεάζει για το «μόνο». Π αραδόξω ς ο Σεφέρης
στο δικό του σχόλιο δεν προσέχει καθόλου μήτε το «ολότελα»
μήτε το «μόνο». Και έχοντας διαπράξει αυτή την κ αίρια α πο
σιώπηση, εύκολα κατατροπώνει τον «μπαγάσα».
Το δεύτερο ερώτημα είναι συνυφασμένο με το πρώτο: ο
σιδώνιος νέος δεν απορρίπτει το επιτύμβιο επίγραμμα του
Αισχύλου· μήτε την προτεραιότητα της αναφοράς στο Μ αρα
θώνα αρνείταί' εκείνο που θα επιθυμούσε £ίναι η μνεία και στις
τραγω δίες του Αισχύλου., «Καλή και άγια η αναφορά σου στη
μάχη του Μ αραθώνα, αλλά ούτε μια λέξη για τις λαμπρές τρα
γωδίες σου; Τ ι σ’ έπιασε; Απλός στρατιώτης - γ ια τ ί με τόσο
πείσμα; Σε πεισμώσαν οι επιτυχίες του Σοφοκλή, σε σημείο που
να ξεχάσεις τον καλύτερο εαυτό σου; ή μήπως δεν το ’χεις
γράψει εσύ το επιτύμβιο επίγραμμά σου;» Σα χαϊδεμένος τρ ι
σέγγονος του Αισχύλου μοιάζει ο διαμαρτυρόμενος σιδώνιος
νέος.
«Εκφράσεις τοιούτου είδους μοιάζουν κάπω ς σαν λειποψυχίες»· μήτε αυτός ο στίχος θίγει τον Αισχύλο ή το ποιητικό
κύρος του. Καταρχήν, επειδή στις «λιποψυχίες» προτάσσονται
τα μετριαστικά «μοιάζουν/κάπως/σαν». Δεύτερον, γιατί (όπως
θαυμάσια το εξηγεί ο Σαρεγιάννης) ο ιστορικός κάμπος και η
ψυχική κατάσταση του σιδώνιου νέου είναι τέτοια, ώστε ο
στίχος δρα μέσα στην ποιητική δυνατότητα. Ο ι λόγοι - η «αντι
λογία» σύμφωνα με τον Δ ά λ λ α -9 αιτιολογούνται ποιητικά·
ίσως να μη δικαιολογούνται και, από αυτή την άποψη της ταύ
τισης με τον ζωηρό σιδώνιο, με το δίκιο του δυσκολεύτηκε ο
Σεφέρης. Α πό άλλην άποψη όμως ο σιδώνιος νέος είναι ένας
«ιππότης»10, που δικιολογείται να έχει τέτοια ριψοκίνδυνη
ρητορική έξαψη. Η άποψη του Σεφέρη είναι καταχρηστική, δεν
έχει τη δέουσα απόσταση.
«Ίσ ω ς να θέλει να μας πει ο Καβάφης: ηθοποιός είμαι κι
εγώ, ηθοποιία κάνω· κοιτάξτε πώ ς συμπεριφέρονται αυτοί οι
νέοι. Αλλά κι αυτή η ερμηνεία είναι στρυφνή και υπερβολικά
ζητημένη», γράφει ο Σεφέρης. Αλλά οι απόψ εις του ποιητή
ενδιαφέρουν στο βαθμό που έχουν πραγματωθεί μέσα στο
ποίημα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καβάφης είναι δ ια 
λεκτικός ποιητής και συνεπώς η απόψή του (ως νοητού υποκει4 μένου του ποιήματος) θα είναι η σύνθεση ,με τους νέους της
Σιδώνος; συζήτηση πέρα για πέρα άγονη, εφόσον περιορίζεται

ματισμένων», (φυσικές) ευωδιές κ αι (τεχνητά) μυρωδικά, «όσο
μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρω δικά»13 για να υποβληθεί η
περιρρέουσα ηδυπάθεια της «αίθουσας». Στην ίδια στροφή
δίνεται κ αι η οπτική εκδοχή της σκηνής (στην 3η και 4η στροφή
δεν δίνονται άλλες σκηνικές πληροφορίες -δ ε σ π ό ζ ε ι ο λόγος
και ο αντίλογος).
-Γ ια τ ί είναι πέντε οι αρωματισμένοι σιδώ νιοι νέοι; Δύο θα
ήσαν πολύ λίγοι, ενώ το «τριών» θα ’ταν κακόηχο. «Τεσσά
ρων»; θα φορτωνόταν περιττές συλλαβές ο στίχος. Το «έξι» θα
’ρχονταν πολύ στρογγυλό - κ ι εκείνο το «ξ» θα ηχούσε μυτερό
μες στα α ρ ώ μ α τα - κ αι ο ηθοποιός θα ’μενε αζευγάρωτος. Το
επτά, τα οκτώ κ αι το εννιά αποκλείονται για λόγους ρυθμού. Κι
όσο για το δέκα, κοντεύουμε να φτιάξουμε «σωρό». Εξάλλου,
πέντε είναι και οι αναφορές στον Αισχύλο στην 4η στροφή, αν
αυτό έχει κάποια σημασία. Συν το επίγραμμα γίνονται έξι. Και
οι πέντε σιδώ νιοι γίνονται με τον ηθοποιό, έξι κι αυτοί. Αυτή
η σχολική «συμμετρία» δεν προσθέτει τίποτα σπουδαίο στην
αξία του ποιήματος -δ ε ίχ ν ε ι όμως, όπω ς πιστεύω, τον «φιλο
σοφικό έλεγχο» που έκαμνε ο Κ αβάφης14: το μετράω στούς
άδηλους πόρους του ποιήματος.
- Ο Οδυσσέας Ελύτης σχολίασε την «ευφωνιστική αλχη
μεία»15 στον πρώτο στίχο της 3ης στροφής («Διαβάστηκαν
Μελέαγρος, και Κ ριναγόρας, κ αι Ριανός»):
γρ -κ ρ
ιν α - ια ν
α γρ ο -α γ ο ρ
ρ ο - ρ α - ρ ια
μέσα στα ονόματα των τριών επιγραμματοποιών. Η στίξη που
τα χω ρίζει δείχνει πόσο θαυμαστά συμπέσαν οι ανάγκες της
απαγγελίας του στίχου (η παύση ανάμεσα στα τρία ονόματα
υποκαθιστά τις απαγγελίες στο άυτί του ακροατή) με τη συντα
κτική ορθότητα (οι δύο «και» είναι βέβαια προσθετικοί). Θα
επιμείνω στην 3η στροφή γιατί προσέχω ότι ίσως είναι η «καβαφικότερη» όλου του ποιήματος, αφού διαθέτει:
*την «ευφωνιστική αλχημεία»
*αρχή (στ, 1) μέση (στ. 2-3) και τέλος (στ. 6-7)
^παρένθετους στίχους που επιδρούν κα θοριστικά στην εξέλιξη*
του ποιήματος
^δραματική κατάληξη: εκεί που ο αισθητισμός πήγαινε να
κυριαρχήσει καθώ ς η βραδιά έπλεε στα αρώ ματα, η απαγγελία
του αισχύλειου επιγράμματος έρχεται να ακυρώσει την προϊούσα ηδυπάθεια:

Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο ·
«φέρνοντας τέτοιο ένα φ ριχτό κεφάλι»
στην εκδοχή του Θ ΕΟ Δ Ο ΤΟ Υ . Και στο Δ Α ΡΕ ΙΟ Σ ο υπηρέτης
μπαίνει τρέχοντας και αναβάλλετται η ποιητική περισυλλογή·
στο ποίημα που εξετάζομε «πετάχθηκεν ευθύς» ο νεαρός σιδώνιος. Η καβαφική τεχνική της α ιφ νίδιας ανατροπής των δεδο
μένων.
-Σ τ η ν 4η στροφή «υπάρχει και μια άμεση προβολή της εκτί
μησης του αλεξανδρινού ποιητή προς τον μέγαν αθηναίον. Το
έργο του Αισχύλου αραδιάζεται ολόκληρο σχεδόν - κ α ι τιμάται, περισσότερο μάλιστα κι α πό την πολεμική του ανδρεία
(εκείνο το αραιωμένο «μόνον» είναι ενδεικτικό), σα να του διέ

7.
8.

φυγε κάπω ς του Καβάφη η κοσμοϊστορική σημασία εκείνης της

9.

μάχης του Μ αραθώ να.»16 Εκτός από αυτό, πιστεύω πω ς και η
ανδρεία του κορυφαίου τραγικού τιμάται, αν διαβάσομε κάπω ς
ανεξάρτητα τον καταληκτικό στίχο του ποιήματος. Κι όσο για
το ερώτημα αν ο Καβάφης θεωρούσε το έργο του Αισχύλου
«κοσμοϊστορικότερο» από τη μάχη του Μ αραθώνα, θεωρώ ότι
το κείμενο του ποιήματος δεν θέτει τέτοιο πρόβλημα.
ΔΙΟ ΝΥΣΟΣ: Και τι συ δράσας ούτως αυτούς γενναίους εξεδίδαξας;
ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Δράμα ποιήσας Ά ρ εω ς μεστόν.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ποίον;
ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Τους Ε π τ’ επί Θήβας (...)
Η στιχομυθία (από τους ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ όπου ο Α ριστοφάνης
αντιπαραβάλλει την τέχνη και την προσφορά του Αισχύλού με
εκείνην του Ε υριπίδη) δεν είναι άσχετη, πιστεύω, με τη δ ια 
φωνία Σ α ρ εγιά ννη-Σ εφ έρ η. Αν μες στο (αυτό)επιτύμβιο επί
γραμμα του Αισχύλου περιλαμβανόταν και η κατά Αριστοφάνη
απάντησή του, «δράμα ποιήσας Ά ρ εω ς μεστόν», ο Καβάφης
δεν θα έγραφε το Ν ΕΟ Ι ΤΗΣ ΣΙΔ Ω Ν Ο Σ (400 μ.Χ.). Αλλά το
ποίημα υπάρχει και μπορούμε να γυρίσομε σε αυτό, για να το
απολαύσομε χωρίς τις ένοχες συμπληγάδες του υπερπατριωτισμού και του αισθητισμού: η διαλεκτική σκέψη του Καβάφη
παράγει ποιητική συγκίνηση.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

τους ήρωές του δεν μπορεί να γεννηθεί» και ότι «από το ποίημ.»,
σε λογική ανάλυση, πουθενά δεν βγαίνει καμιά προτίμηση»
(Κ.Θ. Δημαράς, Η ΗΘΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, περ. Νέα
Εστία τχ. 872, σσ. 1458-1461). Στα ίδια Πρακτικά (σ. 400) η
σχετική άποψη του Μ. Λαμπρίδη είναι ότι «Το νοητό αυτό υπο
κείμενο [των ποιημάτων] που τον τύπο του συλλαμβάνομε από
τα δεδομένα των ποιημάτων, μπορεί να συμπίπτει με το πρί γ·
ματικό πρόσωπο του Κ.Π. Καβάφη, μα μπορεί να απο:
α.
λίγο ή πολύ, ή να είναι και το αντίθετο.»
ό.π.
Κ.Π. Καβάφη, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, τόμος Β' σελ. 16, φιλολογική ε ■
μέλεια Γ.Π.Σαββίδη, Ίκαρος (1969).
Γιάννης Δάλλας, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΟΦΙ
ΣΤΙΚΗ, Στιγμή 1984, σ. 355. Στην ίδια μελέτη ο Δάλλας ταξι
νομεί πολλαπλά το ποίημα: «σκηνικός διάλογος» (σ. 358), «συμ
πόσιο» (359), «στην κατηγορία των παντομίμων» (σ. 330) και
«Μια δικανική μελέτη είναι άλλωστε οι ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ
(400 μ.Χ.)», δηλ. περιέχει «παραινέσεις και αντιλογίες» (σ. ^5<\
Για την πυκνή αναφορά του Καβάφη στο έργο του Αισχύλι
στο ίδιο, σ. 87.
Βλ. Σαρεγιάννη, ό.π.,σ. 110.
Κ.Θ.Δημαράς, ό.π.
Ο περίφημος ελιοτικός όρος σε μετάφραση του Σεφέρη.
Βλ. στο ΙΘΑΚΗ.
Κ.Π. Καβάφη, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, εισαγωγή και
μετάφραση Μιχάλη Περίδη, Φέξης 1963, σ. 37.
ό.π.
Περ. Νέα Εστία, τχ. 872, σ. 1632, σε σχόλιο του Δ. Γιάκου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. I.A. Σαρεγιάννη, ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, Ίκαρος
(1964), σσ. 104-110. Για το αντίστοιχο σχόλιο του Σεφέρη πάνω
στους ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ (400 μ.Χ.) βλ. Γιώργος Σεφέρης, ΔΟΚΙΜΕΣ, Φέξης 1962, σσ. 349-354. Οι αναφορές μου
που δεν έχουν παραπομπή, εξυπονοούν τα δύο παραπάνω σχό
λια.
2. Ζήσιμος Αορεντζάτος, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ, περ. Εκηβόλος τχ. 5 1980, σσ. 351-352.
3. Βλ. σήμ. 1.
4. Βλ. Σαρεγιάννη ό.π., σ. 110.
5. Οδυσσέας Ελύτης, ΤΗΛΟΘΙ ΛΕΣΒΟΥ, εφ. Το Βήμα, 29/11/87,
σ. 57.
6. Πρακτικά Τρίτου Συμποσίου Ποίησης, Γνώση 1984, ΠΟΙΗ
ΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, σσ. 97. Η άποψη του
Σαββίδη διευρύνει και ενισχύει τη γνώμη του Δημαρά ότι «ο
Καβάφης μας δίνει το πορτραίτο (...) των νέών της Σιδώνος
χωρίς να επεμβαίνει αλλοιώς παρά στην εισαγωγή, ή για να τους
«χρωματίσει» και ότι «ζήτημα ψόγου ή επαίνου του ποιητή προς
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Σπύρος Τσακνιάς
ΧΡΙΣΤΟΦ ΟΡΟΣ Μ ΗΛΙΩ Ν Η Σ

Ο Σιλβέστρος
Αθήνα, «Κέδρος», 1987, σελ. 178.
Ο Σιλβέστρος δεν είναι ένας απροσδό
κητος ξένος μόνο για τη μικρή πόλη στην
οποία καταφθάνει ένα χειμωνιάτικο βράδυ,
για να ταράξει την απολιθωμένη ηρεμία της
και τις παγιωμένες συνήθειές της· είναι κι
ένας ήρωας μάλλον απρόβλεπτος καί για την
πεζογραφία του Χριστόφορου Μηλιώνη· μια
πεζογραφία θεμελιωμένη ως τώρα πάνω σε
μια μυθολογία με σταθερές, λίγο πολύ, συν
τεταγμένες. Αναφέρομαι κατά κύριο λόγο
στο έργο της ωριμότητάς του, βασικά μοτίβα
του οποίου υπήρξαν εμπειρίες από την
Κατοχή και τον Εμφύλιο, τοποθετημένο
συνήθως στην Ήπειρο, όπου γεννήθηκε ο
συγγραφέας κι όπου πέρασε τα παιδικά και
εφηβικά του χρόνια, εκείνα που τον σφρά
γισαν ως άνθρωπο και προσδιόρισαν το συγ
γραφικό του στίγμα. Η πεζογραφία του
στρέφεται επίμονα γύρω απ' αυτές τις
εμπειρίες, άλλοτε άμεσα («Ακροκεραύνια»!
1976, «Δυτική συνοικία», 1980, «Καλαμάς κι
Αχέροντας», 1986), κι άλλοτε έμμεσα, υπαι
νικτικά, όπως σε μερικά διηγήματα των συλ
λογών «Παραφωνία», 1961, «Το πουκάμισο
του Κένταυρου», 1971, «Τα διηγήματα της
Δρκιμασίας», 1978. Χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα της συγγραφικής του προσέγγισης
είναι ο τρόπος με τον οποίο τα πολιτικά
γεγονότα μιας σκληρής εποχής φιλτρά
ρονται μέσα από μια ευπαθή συνείδηση.
Αυτά καθ’ εαυτά, στις κορυφαίες τουλάχι
στον εκφάνσεις τους, ποτέ δεν εμφανίζονται
στο προσκήνιο του έργου του. Αποτελούν το
σταθερό φόντο, τον καμβά, πάνω στον οποίο
σκιαγραφούνται οι απηχήσεις και οι επιπτώ
σεις τους στη μοίρα των ανθρώπων και
κυρίως πάνω στην ευαίσθητη συνείδηση
ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Η προσέγγιση
αυτή προσδιορίζει, ως ένα βαθμό, και την
αφηγηματική στρατηγική του, κύριο γνώ,ρισμα της οποίας είναι, η έντεχνη κινητο
ποίηση των μνημονικών συνειρμών που
παραπέμπουν σταθερά στην «αθώρητη
λαβωματιά» που κατάφεραν οι δύσκολοι και
ροί.
Με τον Σιλβέστρο συντελείται μια αθό
ρυβη έξοδος από τον γνωστό μυθολογικό
κύκλο. Με το τελευταίο του μυθιστόρημα, ο
Χριστόφορος Μηλιώνης μετατοπίζεται θεμα
τικά, χρονικά, γεωγραφικά - και ανανεώνεται
6 τεχνοτροπικά. Η δράση -α ν μπορεί κανείς
να μιλάει για κάτι τέτοιο- τοποθετείται σε

μια μικρή- πόλη της Θεσσαλίας, την Αμαλιάπολη, κοντά στον Αλμυρό· και τα λιγοστά
επεισόδια του μύθου διαδραματίζονται δύο
περίπου χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. (Ο
εσωτερικός αφηγηματικός χρόνος αναδράμει
πότε πότε ως την Κατοχή και τον Εμφύλιο,
αλλά ο ρόλος του είναι επικουρικός, όχι
κυρίαρχος). Τα δρώμενα, συνεπώς, είναι
σαφώς πρόσφατα, μολονότι αναρωτιέμαι αν
κυριολεκτώ, όταν μιλώ για δρώμενα. Ο Σιλ
βέστρος είναι ένα μυθιστόρημα καταστά
σεων, χαρακτήρων, ατμόσφαιρας· κι είναι
επίτευγμα της ώριμης τεχνικής του συγ
γραφέα το ότι πρόσωπα και καταστάσεις
αναδύονται σταδιακά, για να .αποκτήσουν
τελικά στέρεη μυθιστορηματική υπόσταση
χωρίς ουσιαστικά να στηρίζονται στη δράση.
Συνοψίζω όσο μπορώ πιο πυκνά τη λιτή
υπόθεση του μυθιστορήματος για να διευκο
λύνω την κατανόηση του σχολιασμού του:
Μια βροχερή χειμωνιάτικη μέρα φθάνουν
στη μικρή πόλη, με το λεωφορείο της γραμ
μής, η Αβρακόμη μ’ έναν άντρα που, όπως
θα μαθευτεί αργότερα, ονομάζεται Σιλβέ
στρος καί λέγεται ότι είναι σύζυγός της. Η
Αβρακόμη είναι γέννημα της μικρής πόλης,
κόρη στρατηγού, κι έχει ζήσει πολλά χρόνια
στην Αθήνα και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύ
ουσες. Στην κωμόπολη οργιάζουν οι φήμες
για την άσωτη ερωτική ζωή της. Τώρα, εν
έτει 1976, επιστρέφει με έναν άντρα κάποιας
ηλικίας -α π ό τα συμφραζόμενα συνάγεται
ότι θα μπορούσε να είχε πάρει μέρος στον
αλβανικό πόλεμο- με μαύρα μαλλιά και
ρυτιδωμένο πρόσωπο. Κατοικούν στο παλιό
πατρογονικό αρχοντικό, κάτι σαν πύργο, χτι
σμένο στην κορυφή ενός λόφου που
δεσπόζει της μικρής πόλης. Την ίδια βρο
χερή νύχτα, ένα μυστηριώδες πράσινο Φίατ
σταματά έξω από την πόρτα του σπιτιού του
εμπόρου Τσίνα. Η εύφλεκτη επαρχιώτικη
περιέργεια φλέγεται μέχρι πυρακτώσεως. Τη
φωτιά τροφοδοτεί συνεχώς η παράξενη συμ
περιφορά του ζεύγους: δεν κατεβαίνουν
καθόλου σχεδόν στην πόλη, στις σπάνιες
εμφανίσεις τους αποφεύγουν τους ντόπιους,
δεν μιλούν για τους εαυτούς των, το φως
πάνω στον πύργο μένει ολονυχτύς αναμμέ
νο, ο Σιλβέστρος παραμένει ένα αίνιγμα
που πυροδοτεί τα πιο νοσηρά φαντασιοκο
πήματα. Μαζί του σχετίζεται, χωρίς λόγο, η
νυχτερινή επίσκεψη, του μυστηριώδους Φίατ.
Σιγά σιγά διαδίδεται πως ένας από τους επι
βάτες του, παλιός καπετάνιος του ΕΛΑΣ, που
μέσα στη δίνη του Εμφυλίου είχε παραδώσει
στον Τσίνα προς φύλαξιν ένα κιβώτιο με
ράβδους χρυσού, από πεσμένο αγγλικό
αβροπλάνο, τώρα που γύρισε από την
Τασκένδη ήρθε να διεκδικήσει το μερτικό
του. Την ιστορία αυτή κανείς δεν θέλει να
την πολυσκαλίσει γιατί αφορά έναν από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες της πόλης.
Συνδυάζεται όμως με τον άσχετο Σιλβέστρο,
γύρω από τον οποίο οι εξημμένες επαρ

χιακές κεφαλές πλάθουν απίθανα σενάρια
που όλα λίγο ως πολύ συγκλίνουν στην
άποψη ότι είναι κατάσκοπος! Το μόνο βέβαιο
είναι πως τις νύχτες της αγρύπνιας του ο
Σιλβέστρος γράφει συνεχώς· και κάποια
δείγματα γραφής του, που φθάνουν στα
χέρια των άγρυπνων και αφανών επιτηρητών
του, και μέσω αυτών στον αναγνώστη, πεί
θουν ότι πρόκειται για ένα καλλιεργημένο κι
ευαίσθητο άτομο. Βέβαιο επίσης είναι το
γεγονός ότι μια νύχτα, την ώρα που γράφει,
πεθαίνει από αιφνίδιο και κεραυνοβόλο
έμφραγμα, κι η Αβρακόμη τον βρίσκει «με το
χαρτί στο αριστερό του χέρι, ακουμπισμένο
πάνω στο στήθος του... Το δεξί χέρι κρεμα
σμένο, με μια έκφραση παιδιού, παραδομένη». Η υπόθεση του θησαυρού που σφετερί
στηκε ο Τσίνας πεθαίνει με κάπως διαφορε
τικό τρόπο: πνίγεται στα ρηχά νερά του
επαρχιώτικου κουτσομπολιού...
Τίποτε, λοιπόν, δεν συνέβη. Κι απ’ αυτό το
τίποτε, ή σχεδόν τίποτε, προέκυψε ένα μυθι
στόρημα πλούσιο σε μορφές, ατμόσφαιρα,
καταστάσεις, μια νωπογραφία της επαρ
χιακής ζωής σε μια κρίσιμη κοινωνική και
πολιτική της φάση. Εκείνοι που κατά κύριο
λόγο ερεθίζονται από την ασυνήθιστη περί
πτωση του Σιλβέστρου και φλέγονται να ανακαλύψουν το παρελθόν του -κ α ι μέσω
αυτού τον σημερινό ρόλο το υ - είναι οι
τοπικοί παράγοντες, οι θεματοφύλακες της
καθεστηκυίας τάξεως της μικρής πόλης,
εκείνοι που «τη φύλαξαν ως κόρην
οφθαλμού μέσα στην ανεμοζάλη που τα
’κάνε όλα άνω κάτω», όπως ισχυρίζονται οι
ίδιοι (σ. 21). Συζητούν, ανταλλάσσουν γνώ
μες, κοσκινίζουν και την πιο ασήμαντη πλη
ροφορία· και μέσα από αυτό το άσκοπο εν
πολλοίς πήγαιν’ έλα διαγράφονται οι φυσιο
γνωμίες τους: ο καχύποπτος Τσίνας με την
ύποπτη πηγή του πλουτισμού του, ο αγα
θιάρης Φουρούλης, ο φαρμακοποιός, που
φαντάζεται ολονύκτια σεξουαλικά όργια στο
φωτισμένο αρχοντικό και υποφέρει από κρί
σεις ζηλοτυπίας υποψιαζόμενος ότι η
γυναίκα του τον απατά με τον νοικάρη του,
τον νεαρό αστυνόμο Πουλόπουλο -υπ οψ ίες
που συδαυλίζει ο Τσίνας, ο οποίος έχει προ
σωπικούς λόγους να επιθυμεί μετάθεση του
αστυνόμου - ο ξενοδόχος Φρειδερίκος ή
Φιρφιρίκος, άμισθος πληροφοριοδότης της
ασφάλειας μια ζωή και χολιασμένος
νοσταλγός της εφταετίας τώρα που η δόλια
προθυμία του σκοντάφτει στην παγερή
απροθυμία του αστυνόμου -« ν α μου κάνετε
γραπτή αναφορά», απαντά στερεότυπα ο
τελευταίος- ο γιατρός Φιλάρετος Ζαμάνης,
τέλος, ηγετική μορφή του τοπικού παραγοντισμού, με το κύρος που του προσδίδουν οι
πολιτικές διασυνδέσεις του και τα γαλλικά
του, άνθρωπος προορισμένος γι’ άλλους
ρόλους, τον οποίο έφθειρε η «πνευματοκτόνος» επαρχία - «Αχ, πού ’σαι, νιότη, που
’δειχνες, πως θα γινόμουν άλλος!» -καλο-

προσαρμοσμένος εντούτοις στο περιβάλλον
του χάρη σ’ ένα ψυχολογικό μηχανισμόκράμα ρεαλισμού, κυνισμού και μελαγχολικής υπεροψίας -κ α ι σ’ ένα υπόγειο δεσμό
με τη ζουμερή και ζωηρή κυρία Φουρούλη!
Ωστόσο, οι συντονισμένες προσπάθειές
τους να ανακαλύψουν κάτι για τον μυστη
ριώδη Σιλβέστρο θα αποτύχουν, Ό νεαρός
αστυνόμος θα αρνηθεί να παρασυρθεί στο
(αφελές μάλλον) παιχνίδι τους· και οι ενέρ
γειες τους να τον μεταθέσουν θα ναυαγή
σουν Ένα ταξίδι του γιατρού στην Αθήνα
και μια συνάντησή του με τον βουλευτή της
κυβερνητικής παράταξης θα τον πείσουν
πως έχουν παρέλθει οι καιροί της αυθαιρε
σίας, θ α περιοριστεί στη δευτερεύουσα επι
δίωξη να διορίσει την κόρη του σε κάποια
δημόσια υπηρεσία και θ α ' επιστρέφει στην
κωμόπολη με τη μελαγχολική διαπίστωση
πως η μισητή δημοκρατία είναι μια νέα
πραγματικότητα. Ο Τσίνας θα κλειστεί στο
σπίτι του και θα παρακολουθεί εναγωνίως τις
εφημερίδες, μην τυχόν ανακινήσουν το θέμα
του αγγλικού αεροπλάνου με το θησαυρό,
που βρίσκεται θαμμένο στη θάλασσα των
Ωρεών. Κι ο Φιρφιρίκος θα μαζευτεί πίσω
από το σκοτεινό πάγκο της ρεσεψιόν του,
αφού οι «άλλες» υπηρεσίες του έπαψαν να
εκτιμώνται. Οι παράγοντες αναδιπλώνονται,
ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του. Δεν
έχουν πια την αναγκαία κοινωνική και πολι
τική δύναμη για να παίξουν τους παραδοσια
κούς ρόλους τους. Η ιστορία άλλαξε κεφά
λαιο και τους άφησε πίσω. Εξ άλλου, ο Σιλβέσιρος πέθανε, και μαζί του οι αυταπάτες
τους... Ο Χριστόφορος Μηλιώνης έγραψε
ένα μελαγχολικό - κ ι αδιόρατα ειρωνικό—

ρέκβιεμ για το τέλος της εθνικοφροσύνης. μικρό μέρος, μακριά από το νέφος, τα καυ
Πιστός στην προσωπική του μυθολογία, σαέρια και τα ντεσιμπέλ, ας πούμε, ή, όπως
έγραψε τον επίλογό της: το τέλος της μετεμ- αφήνει να εννοηθεί, για λόγους ακόμη πιο
φυλιακής εποχής.
προσωπικούς και δυσερμήνευτους. Συμπτωματικά εντοπίζει τη μικρή παραθαλάσσια
πόλη, της οποίας η τρομακτική τουριστική
Ο Σιλβέστρος δεν είναι το μόνο μυστηριώδες ανάπτυξη - έ χ ο υ ν περάσει δέκα χρόνια στο
πρόσωπο μέσα οτο μυθιστόρημα του Χρ. μ ετα ξ ύ - καθιστά δυσχερέστατη την εγκα
Μηλιώνη. Κι ο αφηγητής επίσης παραμένει τάστασή του εκεί κι αναγκάζεται να νοικιάσει
ένα αίνιγμα ως τα τελευταία κεφάλαια του το μόνο διαθέσιμο σπίτι, τον Πύργο της
βιβλίου. Η αφήγηση αρχίζει με τη φράση, Αβρακόμης. Το μυστήριο που περιβάλλει
«Μια τέτοια ώρα λοιπόν πρέπει να ήταν αγα αυτό το σπίτι, το οποίο συλλαμβάνει από την
πητέ αναγνώστη: τη στιγμή που σκάει ο πρώτη στιγμή, ερεθίζει την περιέργειά του
ήλιος στην αντικρινή κορφή...»- κι ο ανα και τον ωθεί να σκαλίσει την παλιά ιστορία
γνώστης δίκαια περιμένει πως αφηγητής θα και να την αφηγηθεί. Ο συγγραφέας, εν
είναι ο ίδιος ο συγγραφέας ή κάποιος από κατακλείδι, έχει επινοήσει μια πρόσφορη
τους ήρωες της αφήγησης —ενδοδιηγηματι- persona: βρίσκεται αρκετά κοντά σε πρό
κός, μ’ άλλα λόγια. Μετά το πρώτο κεφάλαιο, σωπα και πράγματα ώστε η αφήγησή του να
ο αφηγητής, ως πρόσωπο τουλάχιστον, εξα είναι αξιόπιστη, και αρκετά μακριά ώστε να
φανίζεται, αν και κάπου κάπου η φωνή του δημιουργείται ένα είδος ειρωνικής από
υποτονθορύζει, όσο χρειάζεται για να υπο στασης ανάμεσα στον ίδιον και τα αφηγού
νομεύει ελαφρώς «το κύρος της αφήγησης» μενα. Μιλώντας εν προοιμίω για τους ήρωες
και να τροφοδοτεί τον αναγνώστη με υπο του μυθιστορήματος, λέει: «Να που είμαι πια
ψίες για το κατασκευαστικό στοιχείο του καλά ενημερωμένος -τ ό σ ο καλά που όλοι
αφηγηματικού μηχανισμού. Όταν, με το αυτοί έχουν γίνει για μένα περίπου γυάλινοι,
θάνατο του Σιλβέστρου, η δράση τελειώνει σαν εκείνα τα διαφανή ρολόγια, που αφή
και τυπικά, ο αφηγητής επανέρχεται στο νουν να φαίνεται ο εσωτερικός μηχανισμός
προσκήνιο με τη φράση, «Αλλά είναι πια και τους, έτσι που θα μπορούσα, αν το ’θελα, να
ρός, αγαπητέ αναγνώστη, να ξεκαθαρίσουμε περιγράφω κάθε κίνησή τους, και να κατα
κι εμείς τη θέση μας, όπως είχαμε υποσχε- γράφω τα άδηλα και τα κρύφια των σκέφεών
θεί...». Η^θέση του, βεβαίως, δεν ξεκαθαρί τους». Ο αναγνώστης, συνεπώς, δεν δια
ζεται εντελώς. Ο αφηγητής παραμένει τόσο βάζει την «ίδια τη ζωή που γράφεται αφ’
ξένος για τη μικρή πόλη και τόσο μυστη εαυτής», αλλά μόνο όσα θέλει να περιγράφει
ριώδης για τον αναγνώστη όσο και ο Σιλβέ και να καταγράψει ο αφηγητής. Το κύρος της
στρος. Πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για αφήγησης έχει υπονομευθεί. Ωστόσο - α ς
ένα άτομο που, για δικούς του λόγους, θέλει μου συχωρεθεί η σχολιαστική λεπτομέρειαγια ένα διάστημα να απομονωθεί σε κάποιο δεν είναι ο συγγραφέας και ο αναγνώστης
που, κάθε τόσο, κλείνουν με νόημα το μάτι ο
ένας στον άλλο, όπως αναφέρεται στο οπι
σθόφυλλο του βιβλίου, αλλά ο αφ ηγητής και
ο αναγνώστης. Έχει κάποια σημασία η δια
φορά. Ό πω ς έχει και η επινόηση ενός αφη
γητή που βρίσκεται μέσα στο μυθιστόρημα
αλλά δεν συμμετέχει στη δράση του -κ α ι γ ι’
αυτό στάθηκα με κάποια επιμονή στην
αόριστη μορφή του. Δίνει στον συγγραφέα,
συν τοις άλλοις, τη δυνατότητα να ρυθμίζει
τις αποστάσεις που θέλει να πάρει από το
υλικό του, να διαγράφει ανεμφατικά τα διά
φορα χρονικά επίπεδα της αφήγησης, και να
ελέγχει σταθερά τον αφηγηματικό ρυθμό και
τόνο. Ο ρυθμός είναι άνετος αλλά όχι βρα
δύς- και ο τόνος κάποτε αδιόρατα ελεγεια
κός, κάποτε δυσδιάκριτα ειρωνικός, ποτέ
χρωματισμένος έντονα, Στην υπηρεσία
τόνου και ρυθμού βρίσκεται μια γλώσσα τόσο
έντεχνα επεξεργασμένη ώστε να μην τρα
βάει ποτέ την προσοχή στον εαυτό της. Ο
αναγνώστης καλείται να επιστρατεύσει τη
δική του προσοχή κι ευαισθησία για να εισδύσει, κάτω από τη λεία επιφάνεια του
λόγου, στους νοηματικούς άξονες του
μύθου.

Η νέα διεύθυνση του περιοδικού
“ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ” είναι:
Μιχ. Γρηγορίου 23 οικισ. Παπάγου
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Ο λόγος είναι ζωικός: εκεί που άλλοι διαχέονται άσκοπα σε ανιαρά τεχνάσματα μιας
παρακινδυνευμένης εκζήτησης, ' που δεν
υποδηλώνει τίποτα άλλο παρά την έλλειψη
οργάνωσης και άσκησης, ο Τηλέμαχος Αλαβέρας οδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια τους
Γιώργος Βέης
ήρωές του στη γλώσσα τους, τους συμφι
λιώνει με το ίδιο τους το όργανο επικοινω
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΑΑΒΕΡΑΣ
νίας, τους μαθαίνει, τέλος, να ανιχνεύουν το
Γωνιές καί όψ εις
αναρχούμενο περιβάλλον τους με τη βοή
θεια της «δικής» τους γραμματικής. Η σύν
Εκδόσεις Νέας Πορείας,
δεση αυτή του κόσμου με τη γλώσσα γίνεται
Θεσσαλονίκη
σταδιακά, το γραπτό βιδώνεται κυριολεκτικά
από το έμπειρο χέρι του συγγραφέα, οι
I . - Η γραφή, η περιπέτεια.
παράγραφοι δε σφύζουν μόνο αρό ζωή αλλά
και από λέξη. Ενδεικτικό είναι από αυτή την
Έξι αφηγήματα, που αναφέρονται σε συγκε άποψη το δεύτερο αφήγημα, «Απ’ τις ακτωκριμένα περιστατικά του νεοελληνικού βίου, ρούς κι απ’ το Τσικάγο», που γράφτηκε το
συνιστούν τις «Γωνιές και όψεις», το ένατο 1982: εδώ οι ήχοι αλλά και οι διάφοροι αυτοβιβλίο του Τηλέμαχου Αλαβέρα. Τα κείμενα σχεδιασμοί των ήχων που παράγει μία και
αυτά διακρίνονται για την καθαρότητα της μόνο λέξη, το ξενικό τρισύλλαβο όνομα της
πλοκής τους, την ψυχολογική πληρότητα πολιτείας Chicago, αξιοποιούνται σε τέτοιο
των. χαρακτήρων τους και τη σταθερή ισορ βαθμό ώστε να αναδημιουργείται αβίαστα
ροπία που διέπει τις επιμέρους αναπτύξεις από αυτούς και μόνο ένας ολόκληρος
των περιεχομένων. Η μεγάλη ευελιξία της κόσμος από συνειρμούς, συμπτώσεις, ανα
έκφρασης, σε συνδυασμό με τη χρήση μιας πάντεχες τροπές της εξέλιξης της ιστορίας,
αιρετικής σύνταξης, που έχει την δυνατό ψυχολογικές συγκρούσεις, ευτράπελα και
τητα να συναιρεί αλλεπάλληλα ετερόκλητα κωμικοτραγικά επεισόδια κ.λ.π. Ο κώδικας
στοιχεία, προσδίδει στα πεζογραφήματα του της τεχνικής αυτής δε σπάει εύκολα, ξέρει
τόμου ένα άλλο σημαντικό γνώρισμα: την να κρύβει με επιμέλεια τα μυστικά του και
συνεχή κινητικότητα της γλώσσας.
προκαλεί τους ανυποψίαστους αναγνώστες
Η γραφή ρέει, μεταθέτοντας από σελίδα * με αρκετή δόση έπαρσης...
σε σελίδα το τέλος της, χωρίς να χάνει
Ο λόγος είναι πολλαπλός: υπάρχουν
ενδιάμεσα την έντασή της. Ακόμα κι όταν ο στιγμές που σι λέξεις φωτίζουν το χώρο τους
συγγραφέας οδηγείται σ' ένα αναπόφευκτο με ένα άλλο ιδιότυπο χρώμα, το οποίο είτε
τυπικό «τέρμα», ο παλμός της αφήγησης αγνοούσαμε ως τώρα είτε επιπόλαια το συγέχει την ικανότητα να μας παρασύρει σε μια χέαμε με άλλο ή άλλα. Θα μιλούσα για μια
δεύτερη ανάγνωση, ξαναφέρνοντάς μας παρασημαντική λειτουργία του λεκτικού
πίσω στις πρώτες γραμμές του κομματιού όντος, γεγονός που είναι ιδιαίτερα έντονο
κ.ο.κ... Δεν είναι εύκολο να αποκοπούμε από στο τρίτο αφήγημα, «Το βρέφος Λάικα»,
την έλξη που ασκεί διαρκώς το κείμενο πάνω γραμμένο το 1976, το οποίο φέρει ως προ
μας: το ισχυρότατο ρεύμα της αεικίνητης μετωπίδα το αφοπλιστικό ερώτημα του R, Μ,
γραφής του Τηλέμαχου Αλαβέρα δεν μας Rilke, από τις «Ελεγείες του Ντουΐνο»:
επιτρέπει να παρατηρήσουμε αποστασιο- «Ποιος με δέος δεν κάθησε μπρος στην
ποιημένοι τα δρώμενα, Από αναγνώστες αυλαία της καρδιάς του;». Επιστρατεύοντας
μεταμορφωνόμαστε σε συμπάσχοντες,
τα ομόηχα, τις επαναλήψεις, τις εγκοπές της
Ο λόγος είναι λείος: εξυπηρετεί όλες τις γραφής, τα ασύνδετα και τα ανανταπόδοτα
ανάγκες που απαιτούν οι σύνθετες διαστρω σχήματα αλλά και τα βαθιά εσωτερικά ομοιοματώσεις της εξιστόρησης. Η μετάβαση από τέλευτα, ή στιχηρά, όπως τα αποκαλεί ο
το παρελθόν στο παρόν και αντίστροφα ίδιος ο συγγραφέας, με τέτοιο τρόπο ώστε
συνιστά ένα απλό γεγονός. Ό λα συμβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις οι φθόγγοι να βγαί
ανεπαίσθητα, χωρίς νοηματικές διακοπές. Οι νουν αυτούσιοι σχεδόν μέσα από τους
διάφορες νησίδες του χρόνου είτε εξαφανί αμέσως προηγούμενους, ο Τηλέμαχος Αλαζονται μπροστά μας εντελώς φυσιολογικά, βέρας επιχειρεί εδώ να αποδείξει ότι η περι
μέσα σε μιάν «αθώα» πρόταση, είτε απο διάβαση στο εσωτερικό του ανθρώπου δεν
κτούν απροσδόκητα μεγάλες διαστάσεις με αντιστοιχεί σε τίποτα άλλα παρά στην περι
τη βοήθεια λίγων φράσεων.
πέτεια ελάχιστων λέξεων μέσα στο χάος του
Ο λόγος είναι συσταλτικός: έχει υποστεί νου. Μια περιπέτεια που δοκιμάζει στο
ν σε τέτοιο βαθμό τομές και πυκνώσεις, ώστε έπαρκο την αντοχή των σημείων: από αυτήν
να είναι σε θέση να προσεγγίσει τα όρια της ακριβώς την εμπειρία παράγεται και η πεζο
ταύτισής του με τα καίρια συστατικά των γραφία στις «Γωνιές και όψεις».
βιωμάτων, χωρίς όμως, παράλληλα, να εκφυΣτον αντίποδα της απορίας του R. Μ. Rilke
8 λίζεται σε μια βασανιστική, ανελέητη ξηρό ακούγεται το πεζό, σκληρό αντερώτημα της
τητα.
Λάικα, μιας κοινής γυναίκας της οδού Εγνα-

τίας, που δε θα μπορέσει ποτέ να παίξει στα
χέρια της και να μεγαλώσει το βρέφος της,
που θυσίασε η ίδια στο βωμό του ανθρωποφαγικού επαγγέλματος της: «εμβρυουλκός ή
ξέστρο την ίδια βία δεν ακούν;» (σελ. 66). Το
αδιέξοδο της αντι-ηρωίδας αυτής είναι από
λυτο - δ ε ν της απομένει παρά να ανασταίνει
καθημερινά, κυριολεκτικά εκ του μη όντος το
παιδί της: έτσι συνυπάρχει μαζί του, έτσι
νιώθει μια πρωτογενή αυτάρκεια, έτσι λει
τουργεί. Εδώ ακριβώς το κείμενο, η γλώσσα,
τα σημάδια της γλώσσας καλύτερα, καθώς
και η βίαιη στίξη κατορθώνουν να αναπαρα
στήσουν, να «ζωντανέψουν» το νεκρό βρέ
φος, που η Λάικα θέλει αμετάκλητα κοντά
της, να το. προφυλάξει από τους άλλους, από
το ψέμα και την υστερία των συνανθρώπων
της, από την διπλή απάτη: του κόσμου αλλά
και αυτής ακόμα της γραφής:
«Αν το ένα πόδι σηκωθεί τώρα ντούρο και
πάει μισοκορμίς μπροστά και ξαναδώσει τ’
άλλο επάνω όσο μπορεί, ένα δυο, χήνα
περήφανη αντάρα και σταυρός στα πέριξ
- ε μ π ρ ό ς - τώρα, το δίνει να καταλάβει και
προβαίνει. Οι ανθύπατοι θα φοβηθούν θα
φουσκώσουν θα φρενιάσουν θα φυσήξουν θα
φλομώσουν και στο τέλος θ ’ αξιώσουν τον
τελευταίο πήδο βήμα σταθερό, Λάικα η στα
θερή, η κοινή, όπως κοινή η αντιστόρητη
τούτη διαδικασία παράδοσης του χρόνου και
της μνήμης, Ό χ ι- κι αν την συναντούσες στα
μαγαζιά θα ήταν από τ’ ότι θα ’χε ξεμείνει.
Σύνδεση λέξεων και μωροφιλοδοξίες να
παίζεις στο χέρι, συ ο γραφιάς, μια ζωή, ζωή
του άλλου με την ιστορία της κι όλα τα δικά
της, τις ντελικατέσες και τα τέτοια, πάει
πολύ. Η Λάικα είναι ακόμα1 το βρέφος
υπάρχει στην ανυπαρξία του, θα την δειςαλλά δεν κουνά το δαχτυλάκι πια για τίποτα,
ποτέ», (σελ. 69-70).
Ο λόγος είναι, επίσης, διαβρωτικός: με την
έννοια ότι η διάχυτη ειρωνεία, στοιχείο
χαρακτηριστικό της όλης δουλειάς του συγ
γραφέα «Των αγριμιών του άλλου δάσους»
(1952), συμβάλλει αποφασιστικά στην πλη
ρέστερη προβολή των αθέατων πλευρών των
υποκειμένων λίγο πριν αυτοεξαντληθούν
ανίσχυρα και «άτυχα» στις τελευταίες,
αράδες των έξι κειμένων, αντίστοιχα.
II. Η ιστορία, τα πρόσωπα.
Το πρώτο αφήγημα, γραμμένο το 1982, «Το
μπουχαρί και οι καλοκυρές-Ιστορία με την
Πέλλα σε πλείστες εκδοχές», -αναφέρεται
κυρίως σε όλους εκείνους που συμβιβά
στηκαν εύκολα με τη ζωή της καταθλιπτικής
επαρχίας των μεταπολεμικών μας χρόνων,
την οποία στη συνέχεια αναπαράγουν με την
ίδια χαρακτηριστική άνεση. Παράλληλο
άξονα αναφοράς αποτελεί το παράδειγμα
των «τολμηρών» που επιχειρούν το αδύνατο,
θέλοντας να ξεπεράσουν την αδυσώπητη
αυτή πραγματικότητα που τους περιβάλλει

τόσο ασφυκτικά, οραματιζόμενοι συνεχώς
έναν ειλικρινέστερο, έναν αυθεντικότερο
τρόπο ζωής. Η σύγκρουση είναι μοιραία, τα
αποτελέσματα προκαθορισμένα: η υποκρισία
θα διαιωνίζεται πάντα σε πείσμα των προθέ
σεων της Ιστορίας. Εδώ, μέσα από αυτές
ακριβώς τις τριβές εκλύεται πλούσια, η
σάτιρα του Τηλέμαχου Αλαβέρα, αμείλικτη,
αδιάφθορη:
«Δεν ήταν διόλου περίεργο που συνεχι
ζόταν το παραμύθι της εκδίκησης των ταγών.
Τα ήθη πρώτα και τα έθη τους ύστερα.
Σίγουρο είναι πάντως ότι προτού εξαντληθεί
ο χρόνος, στα όρια του εφικτού, “αποκατα
στάθηκε” στην επαρχιώτική της κοινωνία η
Πέλλα, η ωραία Π έλλα--μ έχρ ι που την
ξεπέρασε. Πήδησε κι αυτή πάνω απ’ τις
καλοκυρές,
πεσμένες
μαρμαροκολόνες
(chercher les femmes) και λογιζόταν κυρία
υψηλής περιωπής πια. Θα μπορούσε πολύ
καλά ,να της δινόταν ξανά ο λόγος και γι’
άλλες λεπτομέρειες, αλλά θα κινδύνευε
κάποιος σκώπτης να τη φανταστεί ως Μακεδόνισσα μαρμαροκολόνα, ωραία και μεγάλη
και κραταιή και αρχαία! Πώς όμως όταν πει
ραματικά αυτή με τις καλοκυρές συντηρείται
στην άκρη της γλώσσας, (Διάβαζε γραφίδας),
Οπτασιασμοί..., οπτασιασμοί.» (σελ. 52-53).
Στο δεύτερο κομμάτι, «Απ’ τις ακτωρούς
κι απ’ το Τσικάγο», τα πρόσωπα προσπαθούν
μάταια να συνυπάρξουν με το περιβάλλον
τους. Παραπαίουν ανερμάτιστα κι επιπόλαια
τόσο στην ξένη γη, όπου αναγκάστηκαν να
μεταναστέψουν όσο και στην Ελλάδα που τα
γέννησε και στη συνέχεια δε στάθηκε ικανή
να τα κρατήσει. Οι φυσικές αδυναμίες των
ηρώων είναι ευθέως ανάλογες προς τις
τεράστιες δυσκολίες του «εγχειρήματος»
της προσαρμογής: ο συγγραφέας θα επικα
λεστεί και πάλι την τέχνη της ειρωνείας για
να αποκαλύψει -κ α ι να στιγματίσει- την
χρόνια ευήθεια των μωροφιλόδοξων...

Στο μεγαλύτερο πεζογράφημα του τόμου,
που γράφτηκε το 1985, με τίτλο «Διαλογι
σμοί—Διαγκωνισμοί—Λογοτεχνικοί διαγωνι
σμοί», ο συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπος
με την πλάνη και την απάτη ταυτόχρονα
εκείνων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη
λογοτεχνία, θεωρώντας τους εαυτούς τους
αυθεντίες του είδους. Γενικά στηλιτεύεται η
ανικανότητα των «γλωσσαμυντόρων του
τόπου» vb αντιληφθούν το μέγεθος της συγ
γραφικής τους αβελτηρίας και να παραδε
χθούν την ασημαντότητά τους. Στην υπε
ροψία τους αντιπαραθέτει ο Τηλέμαχος Αλαβέραςτην δική του αυστηρή κριτική που δε
διστάζει να αμφισβητήσει σε βάθος τις τρέ
χουσες αξίες της λεγάμενης ηθικής τους. Τα
είδωλα καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, το
ισχύον status quo αντιστρέφεται: επιστρέ
φουμε στον επαρκή λόγο:, «όστις γαρ αυτός
ή φρονείν μόνος δοκεί - ή γλώσσαν, ην ουκ
άλλος, ή ψυχήν έχειν, ούτοι διαπτυχθέντες
ώφθησαν κενοί». Το απόσπασμα προέρχεται
από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, στίχοι 7079: «όποιος θαρρεί πως μόνο αυτός στοχά
ζεται σωστά, -ό π ο ιο ς θαρρεί πως έχει
γλώσσα και ψυχή, κι άλλος κανείς, -αυτοί,
αν τους ξεψαχνίσεις, είναι κούφιοι»3 Η
αγωνία τρυ Τηλέμαχου Αλαβέρα να ξαναδώσει στα πρόσωπα και στα πράγματα τα
αληθινά τους ονόματα τον φέρνει πίσω στα
παλιά πάθη των Ελλήνων, εκείνα ακριβώς
που οδηγούσαν στην υπερβολή, στην κατάρ
γηση του μέτρου, στην ύβρι. Οι «Διαλογι
σμοί—Διαγκωνισμοί—Λογοτεχνικοί διαγωνι
σμοί» είναι η εφαρμογή στην πράξη της
ιδεολογίας που υποστηρίζει την κατάργηση
των φανατικών ιδεολόγων της γλώσσας,
όλων εκείνων οι οποίοι στο τέλος θα αποδεικνύονται πάντα ασυγχώρητα κενοί: «Μ’
αυτές τις συνθήκες, ας αιωρείται η διερώτησή του. Ακόμα δεν ξέρω αν το γιατί μπορεί
να παίζει άλλο με το γατί. Το δεύτερο,

πρέπει να μπορεί να παίζει με το πρώτο και
θα παίζει, αφού έχουν κουβαριαστεί πια τα
γιατί και το γατί χαριτωμένο θα παιχνιδίζει
άνετα μαζί τους, κενό ανεκπλήρωτο4, πες
αναπάντητο, στη γλώσσα...» (σελ. 145).
Στο πέμπτο αφήγημα, του 1985 κι αυτό,
με τίτλο «Στης Ευρώπης μας τα τρένα (πέντε
μ’ ένα)» ένας Έλληνας επιβάτης α' θέσης
κάποιου τρένου, που τον φέρνει σε κάποια
ευρωπαϊκή πόλη, προσπαθεί να ξεπεράσει το
γλωσσικό φράγμα που τον χωρίζει από τις
πέντε γυναίκες που συνεπιβαίνουν στον ίδιο
χώρο. Μεταχειρίζεται διάφορες τεχνικές: το
βουβό παιχνίδι αν και δε βαστάει πολύ αποφέρει καρπούς. Η «συνεννόηση» με μία του
λάχιστον απ’ αυτές είναι σχεδόν τετελε
σμένη. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια στη
συνέχεια είναι αν η επαφή αυτή είναι όντως
υπαρκτή και ξεπερνάει τα μεγάλα εμπόδια
της γλώσσας και της μη γλώσσας, ή αποτελεί
απλό αποκύημα της φαντασίας του επιβάτη.
Η περιθωριακή γλώσσα των νεοελλήνων που
μιλιέται μόνο από «λίγα εκατομμύρια», και
μάλιστα, όχι σωστά, περιορίζει αναπόφευκτα
τους χρήστες της σ’ έναν ερμητικά κλειστό
εθνικό χώρο. Όσο κι αν θεωρείται η ελλη
νική μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΟΚ,
ο κάτοχός της αισθάνεται πάντα φορέας
μιας νεκρής λαλιάς. Την απομυθοποίηση
αυτή ακριβώς της γλωσσικής μας επάρκειας
εκμεταλλεύεται έντεχνα ο Τηλέμαχος Αλαβέρας για να μεγεθύνει ένα τόσο βασικό
θέμα: τη φυλετική μας μοναξιά. Η ειρωνεία
βρίσκει κι εδώ πρόσφορο έδαφος για τις
προσφιλείς της αντιστροφές: το αναποδογύρισμα του «πας μη Έλλην βάρβαρος»
φανερώνει τους κινδύνους που μας επιφυ
λάσσει η πολιτιστική μας στεγανοποίηση.
Το τελευταίο πεζογράφημα, με τον απροσ
δόκητο τίτλο «Τα ντολμαδάκια», γραμμένο
το 1985, συνιστά μια προέκταση κάποιων
ερωτικών σελίδων των μυθιστορημάτων του
Τηλέμαχου Αλαβέρα «Το ρολόγι» (1957) και
«Οδοστρωτήρας» (1963) αλλά και των διη
γημάτων της συλλογής «Το μισό του φεγγα
ριού» (1960). Μόνο που εδώ ο έρωτας είναι
διαφορετικός: ένας άντρας και μία γυναίκα
εκτονώνονται σεξουαλικά αποδεσμεύοντας
την καταπιεσμένη, για πολλές δεκαετίες,
ορμή τους, επιχειρώντας μιαν αδύνατη,
τελικά, ένωση. Ο άντρας που το όνομά του
είναι Ξένος θα παραμείνει για την Νικολέτα
ο παντοτινός «ξένος». Τα αποσπάσματα που
ακολουθούν αποτελούν δείγματα της πιστής
αναπαράστασης ενός θλιβερού μικρόκοσμου, που πριν φθαρεί οριστικά, θα μπο
ρούσε κάποτε να ήταν η ίδια η Ζωή, εκείνη
που δεν είχε βιώσει ακόμα το μεγάλο Αμάρ
τημα, αυτό που πολύ παλιά χαρακτήρισαν,
όχι άκριτα, ως προπατορικό:
«Καταλύματα υπήρχαν, ανοιξιάτικο το
τοπίο, το βράδυ έφαγαν του σκασμού και
ξάπλωσαν βαριά ο ένας πάνω στον άλλο, 9
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ασήκωτοι. Ευχαριστήθηκαν όμως, γιατί
παρόλες τις δεκαετίες τους δεν ξαναβρέθηκαν έτσι μαζί γδυτοί, πρώτα να κοιτάζον
ται: τ ’ αραιωμένα πια κρέατά τους, εκτός
βέβαια απ’ ορισμένα σημεία, όπως τα μεριά
τα δικά της που υπήρχαν ακόμα, τα σχεδόν
από την εφηβεία ανύπαρχτα βυζιά που ειν’
αμφίβολο αν αυτός τα θυμάται, τα δικά του
σακουλιασμένα αχαμνά - κ ι ύστερα να
ψαύονται απαλά, συγκινητικά ανθρώπινα, να
διασώσουν κάτι από κείνο το τότε, να τα
επαναφέρουν τα ανυστερόβουλα της ζωής.
Αυτό περισσότερο πρέπει να ’ταν η ευχαρί
στησή τους κι όχι κείνη η λασπωμένη
ζεστασιά στα μεριά της, τα βογγητά, τα
παρακαλετά, οι αρμοί των κοκάλων τους που
στρίγγλιζαν, το τελικό κόντεμα, μάγκωμα της
μέσης τους. [...] τους ακουμπούσε ακριβώς,
εδώ ο πανικός, πώς και τι και όλα τα λοιπά.
Να δει τις καισαρικές της, κείνή την απολέ
πιση στ’ αριστερό της σκέλος. Και σ’ αυτόν,
τον τόσο δασύτριχο νεανία που τα κορίτσια
του νησιού τρέχανε πίσω του και δεν είχε
μάτια παρά μόνο γι’ αυτήν, να μη του έχουνε
μείνει τώρα τρίχες στα μεριά και στις γάμπες
από τα παντελόνια, άσε και κείνες τις γκριζωπές τώρα, πες καλύτερα άσπρες, τίης
ήβης. Πράγματα της ζωής προς τα τέλη
-πράγματα πραγματικά», (σελ. 171 επ).
. Ο οξυδερκής κριτικός της λογοτεχνίας μας
καθηγητής κ. Μ. Γ. Μερακλής, που έχει
ασχοληθεί διεξοδικά με την πεζογραφία του
Τηλέμαχου Αλαβέρα, αναφέρει σ’ ένα κεί
μενό του για το παλαιότερο έργο του συγ
γραφέα του «Ρολογιού»: «Πραγματικά στον
Αλαβέρα ο άνθρωπος γίνεται μια res. Ο συγ
γραφέας, για να μιλήσω κάπως σχηματικά,
συναιρεί τις ηλικίες, τις καταστάσεις, τις
ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης ύπαρξης σε
δυο καθολικούς τύπους: τον άντρα και τη
γυναίκα, με την ηλικία της ερωτικής μεστότήτας. Δύο πόλοι αντίθετοι, που έλκονται
αμοιβαία και παράγουν σπινθήρα, έχει γίνει
η ανθρώπινη πολλότητα. Ίσως όμως ακόμα
πιο σωστά δεν είναι μία res ο άνθρωπος του
Αλαβέρα, είναι μια μηχανή, μία machina.
Μία καλομονταρισμένη μηχανή, στο ρόλο
της να παράγει έργο: τον έρωτα».
Είκοσι πέντε, περίπου, χρόνια μετά από
τότε που γράφτηκαν οι παρατηρήσεις αυτές
στο περιοδικό «Καινούρια Εποχή» (Άνοι
ξη—Καλοκαίρι, 1963), οι μηχανές του Τηλέ
μαχου Αλαβέρα μαζί με τον έρωτα που εξα
κολουθούν να παράγουν μας προσφέρουν
και κάτι άλλο: το μάθημα της οριακής τους
τραγωδίας. Ένα μάθημα που αφορά όλους
εμάς που ζούμε καθημερινά στην πράξη την
αποξένωση, την αλλοτρίωση, την συνδιαλ10 λαγή, την πτώση. Ένα μάθημα οδυνηρό,
όπως οδυνηρή στάθηκε πάντα η γνώση του

ανθρώπου: «Δεν ξέρω τίποτα οικτρότερο απ’
αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν συνήθως
γνώση του ανθρώπου». Οι σκέψεις αυτές
του Rudolf Kassner, από το έργο του «Ο
Λεπρός» (Λειψία, 1914), καθορίζουν τρόπον
τινά το μόνιμο στίγμα του ενδιαφέροντος
του Τηλέμαχου Αλαβέρα: έχουν τεθεί ως
προμετωπίδα τόσο στο μυθιστόρημά του
«Οδοστρωτήρας», πριν από είκοσι τέσσερα
χρόνια περίπου, όσο και στην πρόσφατη
έκδοση «Γωνιές και όψεις». Η εμμονή αυτή
δεν είναι τυχαία- υποδηλώνει τη μόνιμη
αγωνία του συγγραφέα, που είναι και η
βαθύτερη αγωνία της ίδιας της Λογοτεχνίας.

Γενικό συμπέρασμα: το τελευταίο βιβλίο
του Τηλέμαχου Αλαβέρα έχει δικαιώσει τις
φιλοδοξίες του συγγραφέα του: διαβάζεται
και μάλιστα πολλαχώς.

Σημειώσεις

1. Από το «Ημερολόγιο», 7 Ιανουαρίου 1844.
2. Από το βιβλίο της «Στο Φάρο» (1927) σε μετά
φραση Άρη Μπερλή, εκδόσεις «Κρύσταλλο»,
Αθήνα 1982, σελ. 214.
3. Η μετάφραση είναι του Κ.Χ. Μύρη.
4. Η υπογράμμιση είναι δική μου.

η άσχημη διάθεση από την παρουσία και την
προκλητικότητα των νεαρών μηχανόβιων.
Στα «Αδέλφια» εναλλάσσονται το αίσθημα
αδυναμίας για τον καταδικασμένο άρρωστο
πατέρα με την αναλαμπή της ελπίδας και με
ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
την τρυφερότητα ενώ ο διάλογος των δύο
Το κελεπούρι
αδερφών εντέχνως περιέχει και ψήγματα της
Εκδ. «Διαγώνιος», Θεσσαλονίκη εντελώς τρέχουσας καθημερινότητας, συναι
1987
σθηματικό κενό, οικογένεια, ποδόγυρος.
Σε διηγήματα όπως «Το φακελάκι», «Η
Πρώτο βιβλίο του Τάσου Καλούτσα (γεννή κρίση», «Ο ναρκομανής», «Το ταξίδι του
θηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948) περιέχει παππού», «Το σφάξιμο», η αφήγηση
δεκαεννέα διηγήματα. Η θεματολογία των εκδοχών της εμπειρίας του θανάτου ή του
κειμένων τον τοποθετεί στην παράδοση της βιολογικού εκφυλισμού δεν κατορθώνει να
ρεαλιστικής αφήγησης της οποίας η ανά ξεπεράσει το επίπεδο της περιγραφής.
πτυξη αποκαλύπτει ότι ο πρωτοεμφανιζό- Απουσιάζει ίσως ό,τι θα μπορούσε να ονο
μενος συγγραφέας γνωρίζει αρκετά από τα μάσει κανείς ως βίωμα του παραδόξου το
μυστικά της τεχνικής της: διαγράφει με αδρό οποίο όπως διαφαίνεται συγκαταλέγεται στις
τρόπο το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλ- προθέσεις του αφηγητή.
λίσσονται οι σκηνές, διάλογοι, περιγραφικές
Διηγήματα όπως «Η καλάδα», «Στην ακρο
και αφηγηματικές ενότητες εναλλάσσονται γιαλιά», «Η καταχνιά», «Η διπλομίσθωση»,
έντεχνα και δημιουργούν ρυθμό.
«Η ανοιξιάτικη βροχή» τείνουν περισσότερο
Τα περισσότερα διηγήματα - η αφήγηση προς την ρεαλιστική ηθογραφία.
είναι πάντα τριτοπρόσωπη- αναφέρονται σε
επεισόδια πότε ασήμαντα και πότε συγκλονι
στικά: η αγορά εξοχικού σε ένα παραθα
λάσσιο χωριό, το σφάξιμο του πασχαλινού
αρνιού, ο θάνατος του παππού μέσα από τα
μάτια ενός μικρόύ αγοριού, κάποια σκηνή
κρεβατομουρμούρας, η κρίση γεροντικής
άνοιας του πατέρα όπως την παρακολουθεί
ο γιος.
Χωρίς αμφιβολία τα τρία πρώτα διηγήματα
«Το κελεπούρι», «Οι σούζες» και «Τα αδέλ
φια» καθώς και «Ο καυγάς», τελευταίο της
πρώτης ενότητας, είναι τα πιο άρτια της
συλλογής.
Ο συγγραφέας ακολουθεί με αυστηρότητα
την αρχή της αφηγηματικής οικονομίας και
συγχρόνως επιτυγχάνει τη δημιουργία δια
κυμάνσεων στη διάθεση που αναδύεται μέσα
από τις σελίδες του. Η εναλλαγή αυτή γεννά
ένα είδος δραματικής έντασης. Στις «Σού
ζες» την ευεξία από την κίνηση, τη γυμνα
στική και το ανοιχτό περιβάλλον διαδέχεται
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Οι λ εύ κ ες ασάλευτες
Εκδ. Κέρδος, Αθήνα 1987
Το τρίτο της μυθιστόρημα, Οι Λεύκες
Ασάλευτες, καθιερώνει την Μάρω Δούκα
ανεπιφύλακτα σαν μία από τις σημαντικό
τερες παρουσίες στην σύγχρονη ελληνική
πεζογραφία. Στα τρία της μυθιστορήματα
παρατηρούμε μιαν αλματώδη εξέλιξη στον
χειρισμό του υλικού και στους τρόπους επ ε
ξεργασίας του. Απλουστεύοντας κάπως,
μπορούμε να πούμε πως στην Αρχαία
Σκουριά προέχει η απασχόληση με τις ιδέες
που φέρουν τα κατά τα άλλα μάλλον δισδιάστατα και τυποποιημένα δευτερεύοντα πρό
σωπα του μύθου. Στην Πλωτή Πόλη ξεπερνιέται η αδυναμία αυτή, πλην όμως η πλη
θώρα επεισοδίων που εκθέτουν θαυμαστά
όλες τις πτυχές του ερωτικού μαρτυρίου της
Ό λγας οδηγεί πότε πότε σε επαναληπτικότητα, ενώ δεν αποφεύγονται μερικά σκο
τεινά σημεία στη σχέση του εγκεφαλικού και
συναισθηματικού στοιχείου στα κύρια πρό
σωπα, όσον αφορά,τα κίνητρα της συμπερι
φοράς τους. θ α μπορούσε ακόμα να υποστηριχθεί ότι το τέλος της Πλωτής Πόλης
γίνεται μελοδραματικό κατά ένα τρόπο που
δεν ταιριάζει στην Όλγα. Στις Λ εύκες Ασά
λευ τες η άψογη ισορροπία των αφηγημα
τικών στοιχείων και η οικονομία του λόγου
μετά από αύτά τα προηγούμενα είναι εντυ
πωσιακή.
Κατ’ αρχήν πρέπει να πάρει κανείς ως
δεδομένο ότι η Μάρω Δούκα ασχολείται με
ένα ακριβώς καθορισμένο τύπο γυναίκας της
οποίας η προσωπικότητα επηρεάζεται απο
φασιστικά από ένα άμεσο περιβάλλον που
παρουσιάζει ασυνήθιστες ιδιαιτερότητες και
συγκυρίες. Έτσι οι τρεις ήρωίδες των μυθι
στορημάτων της Δούκα, που βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια της ζωής τους, μπορούν
να θεωρηθούν σαν μια γυναίκα ορισμένου
τύπου στην εξέλιξή της μέσα στην σημερινή
κοινωνία. Η επανάληψη βασικών θεμάτων
και κοινών χαρακτηριστικών στις τρεις
ηρωίδες επιτρέπει αυτήν την παρατήρηση. Η
φοιτήτρια - αγωνίστρια της Αρχαίας Σκου
ριάς, απογοητευμένη από την αστική τάξη
της προέλευσής της, όσο και από τον λαϊ
κισμό σαν ψευτοϊδεολογία, εξελίσσεται στην
κλειστή στον εαυτό της ηθοποιό, δηλαδή
«υποκρίτρια», της Πλωτής Πόλης που
πασχίζει να είναι κυνική χωρίς να το κατα
φέρνει. Ο εφηβικός ιδεαλισμός της πολιτικο
ποιημένης φοιτήτριας καταλήγει στην απο
γοήτευση για τα προδομένα ιδανικά και την
φθορά μιας καταναλωτικής κοινωνίας. Η

κατάρρευση του πολιτικού οράματος αφήνει
ένα κενό που η ηθοποιός Ό λγα αποπειράται
να γεμίσει με τον μεγάλο έρωτα. Το αποτέ
λεσμα είναι ακόμη πιο οικτρό. Η ανατομία
αυτού του έρωτα μέσα σε μία δήθεν σεξουα
λικά χειραφετημένη και διεθνιστική κοινωνία
αποδεικνύει την συναισθηματική πενία που
περιβάλλει την ηρωίδα και την οδηγεί στην
απομόνωση.
Η Ό λγα δεν γράφει, ευτυχώς, την κακή
κωμωδία που σχεδιάζει στο τέλος της
Πλωτής Πόλης, αλλά δίνέι την σκυτάλη στην
Ασπασία για την συγγραφή μιας παρωδίας
μαύρης κωμωδίας σε στυλ μαγικού ρεαλι
σμού που είναι Οι Λεύκες Ασάλευτες. .Η
Ασπασία, καθηγήτρια 35 χρονών στο Λύκειο
επαρχιακής πόλης παλεύει καθημερινά να
έρθει σε λογαριασμό τόσο με τις δικές της,
όσο και με τις αξίες των άλλων. Καταφεύγοντας από την πρωτεύουσα στην επαρχιακή
πατρίδα της, υποκρινόμενη και αρκούμενη
στο να είναι «παρατηρήτρια» της ζωής, είναι
η λογική συνέπεια της Ό λγας που έχει
γλύψει τις πληγές της και έχει ανανήψει
μέσα σε μια πικρή αλλά πανίσχυρη ωριμό
τητα. Η εικόνα δεν είναι όμως τόσο καταθλιπτική όσο φαίνεται. Δίκαια επιμένει η
Ασπασία ότι δεν αισθάνεται δυστυχισμένη ή
στερημένη και ότι δεν είναι «περιφερειακή»,
αφού βρίσκεται κι αυτή μέσα στο κοινωνικά
«πλέγμα», είναι μάλιστα προϊόν του πλέγμα
τος.
'
Το δράμα συνάμα και το μεγαλείο των
γυναικών της Δούκα είναι ότι έχουν μυαλό
μαζί με μια ισχυρή προσωπικότητα που
αρνείται πεισματικά κάθε είδους συμβιβασμό
και αυταπάτη. Ο συνδυασμός αυτός σ’ έναν
άνθρωπο που τελικά βάζει τα πάντα κάτω
από τον έλεγχο της διανόησης και του
κοινού νου εξασφαλίζει τον θρίαμβο της ανε
ξαρτησίας και της ελεύθερης σκέψης, αλλά
το τίμημα είναι βαρύ. Η άλλη πλευρά του
νομίσματος είναι η απομόνωση του ατομικιστή και η εντύπωση μιας εγκεφαλικής
έπαρσης που τείνει να κρίνει αφ’ υψηλού.
Από την τελευταία τουλάχιστον κακοτοπιά
σώζει τις ηρωίδες της Δούκα η προσωπική
τους στράτευση και εμπλοκή στα όσα κρί
νουν καθώς και η αμείλικτη αυτοκριτική
τους. To non serviam της Αρχαίας Σκουριάς
έρχεται ύστερα από μια πλήρη αφοσίωση
στον αγώνα με θυσίες και βασανιστήρια,
προέρχεται από μία σχεδόν ακούσια υπο
ταγή στην διανόηση που υποχρεώνει την
ηρωίδα να προσγειωθεί και έκτοτε να δια
βλέπει τον σταδιακό εξευτελισμό και το
ξέφτισμα του πολιτικού της οράματος,
καθώς οι κοινωνικές και ιστορικές εξελίξεις
το μετατρέπουν σε ψέμα. Κάτι ανάλογο συμ
βαίνει και στην Πλωτή Πόλη. Το παράδοξο
της ερωτικής ιστορίας της Ό λγας είναι ότι
μένει ως το τέλος δέσμια της έλξης του
εραστή της, ενώ από πολύ νωρίς διαβλέπει
τα σαθρά κίνητρά του και την ψευτιά της

ζωής του. Παρακουλουθεί κλινικά τους
μύθους με τους οποίους περιβάλλεται ο
Μάρκος, την επαγγελματική του επιτυχία,
την οικογενειακή του ζωή, τον αριστερισμό
των εμιγκρέδων του Παρισιού. Αλλά και
εκείνη περιβάλλεται από τον μύθο της ανε
ξαρτησίας της, της ηθοποιίας της και του
απόλυτου έρωτά της. Η εμπλοκή της στο
«πλέγμα» και όχι η ανωτερότητά της οδη
γούν την Ό λγα στον νευρικό κλονισμό.
Υπάρχει επί πλέον η παραδοχή της κατά
στασης των άλλων που εκφράζεται πιο
έντονα στις Λ εύκες Ασάλευτες. Περισσότερο
από την Όλγα, η παρατηρήτρια Ασπασία
έχει κερδίσει την απαιτούμενη απόσταση για
να βλέπει τους άλλους όχι μόνο με την
αυστηρότητα, αλλά και την συμπάθεια του
αμέτοχου. Η πικρή ωριμότητα φέρνει και την
κατανόηση που είναι ένα είδος σεμνότητας.
Ενδεικτικά είναι τα θυμωμένα λόγια της
στους μαθητές της:
«Το μπουρδέλο είναι μπουρδέλο και σεις
διαλέγετε. Μόνο μη μου πουλάτε φύκια για
μεταξωτές κορδέλες. Σας αγαπώ και σας
καταλαβαίνω, αλλά δεν σας εκτιμώ. Γιατί
εσείς ποτέ σας δεν θα αρπάξετε από τα
κέρατα τον διάβολο... Πείτε με αντιδραστική,
εγώ ποτέ μου δεν μάζευα ψήφους.» Η
Ασπασία απορρίπτει την ένταξή της σε μιαν
ασπρόμαυρη κοινωνία, γιατί απεχθάνεται
τον φανατισμό. Το ασπρόμαυρο σημαίνει
φανατισμό που οδηγεί τον συντηρητισμό
στην δικτατορία και τον αριστερισμό στο
«μετασοσιαλιστικό χωριό». Ο φανατισμός
του αστού είναι αυταπάτη στην καλύτερη
περίπτωση, υποκρισία στην χειρότερη.
Η αφήγηση στις Λ εύκες Α σάλευτες εξελίσ
σεται σε δύο επίπεδα, το πραγματικό και το
επίπεδο της ονειροφαντασίας. Κεντρικός
χώρος του πραγματικού είναι η πολυκατοικία
σαν σύμβολο της ελληνικής κοινωνικής
πυραμίδας στην επαρχιακή πόλη. Η πυρα
μίδα στηρίζεται σε ένα σύστημα από κατά
συνθήκην ψεύδη, ενώ το σαράκι ;ρρώει (λίγο
- πολύ κρυφά από τους άλλους) το καθένα
από τα μέλη της. Στο ισόγειο μένει ο
βάναυσος υδραυλικός που ταλαιπωρεί την
οικογένειά του και αποπειράται, μεθυσμέ
νος, να βιάσει την Ασπασία. Πιο πάνω παρα
τάσσονται διάφοροι αστοί ανάμεσα από τους
οποίους επιλέγονται και τα παράλληλα πρό
σωπα της ονειροφαντασίας: Η Ασπασία με
την μητέρα της Ελένη, η κυρία Άννα με τον
γιο της Αλέξη, τελευταίο γόνο παρακμα
σμένης παλαιάς «καλής οικογενείας», παι
δικό φίλο και, περιστασιακά τώρα, εραστή
της Ασπασίας. Υπάρχει ακόμα η οικογένεια
του στρατιωτικού με γιο τον ωραίο Στρατή,
ναρκισσευόμενο μαθητή της Ασπασίας, και η
Φρόσω, μεγαλοκοπέλα ξεπεσμένη κι αυτή
της παλιάς αριστοκρατίας, που υποτίθεται
ότι έχει ερωτική σχέση με τον χήρο Μαλανδράκη του διπλού ρετιρέ στην κορυφή της 11

από τον αναγνώστη. Παραμένει, όμως,
ενδιάμεσα, η καθαρή ματιά της Ασπασίας
που φωτίζει εν μέρει τα μυστήρια μέσα από
την πραγματική της ζωή, τις σχέσεις της με
πυραμίδας. Αυτοδημιούργητος έμπορος με την μητέρα της, τον Αλέξη, τους μαθητές
μεγάλη περιουσία, ο Μαλανδράκης είναι ο της και τον κάποτε αγαπημένο της
προύχων και «ευεργέτης» της πόλεως, με λυκειάρχη κύριο Μενέλαο,
λούστρο αριστοκράτη και χαρακτηριστικά
0α περιοριστώ εδώ σε ό,τι νομίζω πως
νεόπλουτου. Στην σκηνή του παρ’ ολίγο βια- αποτελεί τον κεντρικό προβληματισμό σ'
σμού της, η Ασπασία δείχνει καθαρά την αυτό, όπως και στα προηγούμενα μυθιστοαπέχθεια και την δυσπιστία της τόσο προς ρήματα της Δούκα: Την θέση αυτού που
τον χυδαίο υδραυλικό όσο και προς τον «ευ- ονόμασα ένα καθορισμένο τύπο γυναίκας
γενή» Μαλανδράκη. Την εξήγηση γι’ αυτό στην σημερινή κοινωνία. Τα ερωτήματα που
πρέπει να την αναζητήσουμε στο άλλο επί- εγείρουν οι ηρωίδες της Δούκα .είναι, γιατί η
πεδο του βιβλίου, στον κόσμο της ονειρο- γυναίκα αυτή είναι καταδικασμένη στη μοναφαντασίας, όπου η Ασπασία μυθοποιεί και ξιά, γιατί ο χαρακτήρας της προκαθορίζει
παρουσιάζει σαν θεατρική παράσταση όσα την αλλοτρίωσή της, ενώ τα θετικά «συσταγύρω της καταλαβαίνει και όσα της μένουν τικά» του είναι καθ’ όλα αξιοθαύμαστα, Η
ανεξήγητα.
απάντηση πρέπει να αναζητηθεί λιγότερο
Στην παράσταση μόνος θεατής είναι η μέσα στις ίδιες τις ηρωίδες και περισσότερο
Ασπασία, αφού το άνοιγμα της σκηνής προς στα δεδομένα που δημιουργεί γύρω τους η
το κοινό κλείνει από την αρχή. Το θέατρο συγγραφέας. Οι ηρωίδες αυτές ενσαρκώείναι χωρίς θεατές. Οι πολλοί δεν θέλουν να νουν μια μερική διάγνωση του γυναικείου
δουν ένα θέαμα όπου δυσάρεστα, απωθη- προβλήματος όπως έχει διατυπωθεί και από
μένα θέματα ενσαρκώνονται σαν βίοι παράλ- το φεμινιστικό κίνημα στις πιο συγκρατηληλοι της φαντασίας σε μια μαύρη κωμωδία., μένες στιγμές του. Κατά την άποψη αυτή η
Ειρωνικά και για λόγους που φανερώνονται σημερινή χειραφετημένη γυναίκα υποφέρει
αργότερα στην έξοχη κριτική του λυκειάρχη συχνά από ένα είδος συμπλέγματος Ηλέτης κυρίου Μενέλαου, η Ασπασία περιορίζει κτρας που της επιβάλλει μια αρκετά διαδετο κοινό της. Η παράσταση, εκτός α π ό ν δομένη μορφή της σχέσης των δύο φύλων,
χώρος επεξεργασίας της ψυχής, είναι και Λεν αργεί κανείς να διακρίνει το δεδομένο
τόπος φυγής της ηρωίδας από την κλειστό- αυτό σχήμα στα κείμενα της Δούκα. Συνοφοβική καθημερινή της ζωή και γίνεται μέσο πτικά, η κόρη επαναστατεί για να απελευθε- !
εμπλουτισμού της ζωής αυτής, που ανάγεται ρωθεί από ένα φαύλο κύκλο που παγιδεύει
έτσι, όπως λέει η ίδια, σε μια μορφή τέχνης,
και διαστρέφει τις σχέσεις στην οικογεΕντούτοις, και στην υποτιθέμενη λυτρω- νειακή μονάδα. Η πατριαρχική παράδοση ·
τική ζωή της φαντασίας η Ασπασία εμφανί- ανατρέφει ύπουλα τις γυναίκες κάνοντάς τες
ζεται κλειστοφοβικά στημένη στο αναλόγιό να ζητούν την ασφάλεια του γάμου θυσιά- 1
της και στο μικρό τετράγωνο του μωσαϊκού, ζοντας την προσωπικότητα και ανεξαρτησία
απ’ όπου απαγορεύεται να μετακινηθεί. Υπε- τους. Είτε παντρευτούν από έρωτα, είτε από
ρισχύει τελικά η εντύπωση πως η ιστορία της συμφέρον, πέφτουν στα χέρια ανδρών που
είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο προσ- είναι λίγο-πολύ ευνουχισμένοι από τις μάνες
παθεί να ξυπνήσει.
τους και φέρονται ανεύθυνα, σαν κακομαθηΕν τω μεταξύ εξελίσσεται η ιστορία του μένα παιδιά. Στην προσπάθειά τους να
Μουσαίου-Μαλανδράκη και των άλλων απαλλαγούν από τον ομφάλιο λώρο γίνονται
παράλληλων και μη προσώπων που αναφέ- ή αχόρταγοι γυναικάδες (Μάρκος στην
ρονται στην μυστηριώδη δολοφονία του Πλωτή Πόλη) ή ομοφυλόφιλοι (Αλέξης στις
πρώτου. Η Ασπασία είναι αόρατος μάρτυς Λ εύκες Ασάλευτες). Οι γυναίκες που τους
του φόνου, αλλά και ερευνητής της διαλεύ- παντρεύονται γρήγορα ανακαλύπτουν πως
κανσης, ψάχνοντας σε παλιές εφημερίδες πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο διαδόχου της
τριάντα χρόνια μετά το γεγονός. Ο μύθος και μάνας που θαυμάζει και συγχωρεί, αλλά και
η έρευνα χτίζονται και αυτοδιαλύονται. Ο τις ευθύνες για να επιζήσει η οικογένεια,
χώρος γίνεται ένα ακαθόριστο διάστημα, ο Αισθάνονται προδομένες και αδικημένες και
χρόνος τέταρτη διάσταση αυτού του διαστή- ωθούνται στην εκμετάλλευση του συζύγου
ματος. Οι δολοφόνοι είναι πολλοί και κανέ- ααν «κουβαλητή», ώσπου να απαλλαγούν
νας, το θύμα είναι ένα και περισσότερα, απ’ αυτόν πρόωρα όταν πέφτει θύμα των
Τελικά ο θάνατος είναι παντού σαν έννοια αδυναμιών του ή των απαιτήσεων τους. Κατά
και πουθενά σαν συγκεκριμένο γεγονός. Το ένα τρόπο τον αποβάλλουν ή τον θανατώίδιο συμβαίνει με τον έρωτα, τις κοινωνικές νουν για να μεγαλώσουν τους γιους και τις
καταστάσεις, τις οικογενειακές σχέσεις. Η κόρες τους με τα ίδια συμπλέγματα και
Ασπασία μας παρασύρει σε ένα λαβύρινθο αρχές, ώστε να επαναληφθεί η ιστορία. Με
όπου χάνεται και η ίδια για να ξαναβρεί τον άλλα λόγια, ο επιφανειακός πατριαρχισμός
12 εαυτό της. Τα σύμβολα γίνονται σκοτεινά και στον οποίο υποτάσσεται η γυναίκα, μεταβάλπερίπλοκα, εγείρουν μεγάλες απαιτήσεις λεται σε απεγνωσμένη μητριαρχία. Τέτοιες

μάνες είναι η κυρία Άννα του Αλέξη και η
Ελένη της Ασπασίας. Οι πατεράδες έχόυν
πεθάνει και οι μάνες δεν κρύβουν την ανα
κούφισή τους γι’ αυτό. Στην περίπτωση
μάλιστα της Ό λγας στην Πλωτή Πόλη ο
θάνατος του πατέρα παίρνει σχεδόν την
μορφή φόνου εξ αμελείας. Η κόρη που θέλει
να ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο υπο
χρεώνεται να διαλέξει την απομόνωση. Η
Ασπασία αγαπάει την χαμένη μορφή του
πατέρα για την λεβεντιά'και την αφέλειά
του, ενώ οικτίρει την αβουλία του, και τον
άκαρπο τρόπο που μπαινοβγαίνει στο
φέρετρό του προσπαθώντας να χτίσει μια
φωλιά από άχυρα. Δεν θέλει να επαναλάβει
το σχήμα των γονιών της, αλλά ούτε προσφέρεται εναλλακτική λύση. Κοιμάται με τον
Αλέξη που δεν είναι «φυσιολογικός» επειδή
δεν διανοείται να τον παντρευτεί και να γίνει
Κλυταιμνήστρα, παρ’ όλες τις πιέσεις από
τον ίδιο και τις μάνες τους να δεχθεί τον
γάμο σαν το βολικό για όλους κατά συνθήκην
ψεύδος.
Η παραπάνω σχηματοποίηση δίνει ίσως
την εντύπωση ότι η Δούκα παρουσιάζει το
ειδικό ψυχοκοινωνικό αυτό σχήμα σαν καθο
λικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να της καταλογισθεί μια τέτοια απλοϊκότητα που δεν συμβι
βάζεται με τον πολυσύνθετο νου της. Μας
καλεί μάλλον να δεχθούμε ότι η κοινωνία
περιέχει και αυτό το σχήμα και να παρακο
λουθήσουμε το δράμα των συνεπειών του.
Άλλωστε στον φανταστικό κόσμο της Ασπα
σίας τα πράγματα είναι λιγότερο απλά και
παίρνουν ευρύτερες αρχετυπικές και κοινω
νικές προεκτάσεις. Σε σχέση με την δολο
φονία της πατριαρχικής μορφής του Μου
σαίου εμφανίζεται μεν η μυστηριώδης ΛώραΚλυταιμνήστρα σαν εκδικήτρια, αλλά περισ
σότερο
ο
ερμαφρόδιτος
δολοφόνος
(Στρατής-Στέλλα).
Ο
αποτυχημένος
πατριάρχης μοιάζει να πέφτει θύμα και των
παιδιών του που βιάζονται να τον διαδε
χθούν, πουλημένα στον υλισμό του Μαυρομύτη. Αυτός, σε άλλη παραλλαγή, σκηνο
θετεί τα δήθεν σεξουαλικά κίνητρα του
φόνου για να καλύψει τον εαυτό του σαν
όργανο του κατεστημένου που δολοφονεί
τον αποδυναμωμένο πατριάρχη για να
ανοίξει τον δρόμο στους «ασήμαντους της
αυριανής ισχύος». Αυτοί πάλι οδηγούν στο
εφιαλτικό όραμα του «μετασοσιαλιστικού
χωριού», σε ένα τοπίο που περιλαμβάνει
όμως και τις ασάλευτες λεύκες με τις οποίες
ταυτιζόμενη η Ασπασία γίνεται το σταθερό
σημείο της δίνης του κόσμου που εξορκίζει
τους δαίμονες.
Για να απολαύσει κανείς το πλούσιο όσο
και προκλητικό αυτό κείμενο, πρέπει να
βυθιστεί με την ηρωίδα του στον κόσμο του
μαγικού της ρεαλισμού, να υπνωτισθεί από
μια γλώσσα που σφυροκοπά χωρίς να απο
κλείει ποιητικούς ρυθμούς, και να παρα
συρθεί στο υποσυνείδητο μιας στυγνής ευαι

σθησίας που δουλεύει με νυστέρι αμείλικτης
διεισδυτικότητας. Είναι φανερό ότι η Δούκα
έμαθε πια να αποφεύγει το χαλάρωμα στο
οποίο τείνουν να παρασύρουν οι διάφορες
μορφές του εσωτερικού μονολόγου. Επίσης
μοιάζει να έκανε με επιτυχία τη θητεία της
στο γαλλικό νέο μυθιστόρημα και σε πεζο-

γράφους ίσως σαν τον Γκύντερ Γκρας, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές τους. Είναι αξιο
θαύμαστη η ευρηματικότητα και πυκνότητα
του κειμένου, η χρήση leitmotiv και η οργά
νωση του «αλλοπρόσαλλου» (όπως θα έλεγε
ο κύριος Μενέλαος) υλικού. Χωρίς αμφιβολία
ο μαγικός ρεαλισμός ταιριάζει στην Ηλέκτρα.

Ά λ κ η σ τ ις Σ ο υλο γιάννη

Α Γ Κ Ο Υ Σ Τ ΙΝ
Γ Κ Ο Μ Ε Θ -Α Ρ Κ Ο Σ

Ένα πουλί που κάηκε ζωντανό
Μεταφρ.: Λήδα Παλλαντίου
Εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1987

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε ιδιαίτερα
κεφάλαια με τους προειδοποιούς ορισμούς:
Μπαμπάς-κουφάρι, Μωρό-πουτάνα, Ο καλός
όροφος, Η Κόκκινη, Ένα πουλί που κάηκε
ζωντανό. Οι τέσσερις πρώτοι ορισμοί απηχούν τη μονομανή προοπτική του κεντρικού
τραγικού μεγέθους Πάουλα Πινθόν Μαρτίν,
ενώ ο τελευταίος υπολογίζει το ειδικό βάρος
τού μύθου, πράγμα άλλωστε που προεξοφλεί
ο τίτλος του βιβλίου.
Το κλίμα εδώ προσδιορίζεται από τον
χρόνο των τελευταίων σαράντα και κάτι
ετών, και από την προβολή του κάπου της
Ισπανίας του Νότου - η πόλη δεν κατονομά
ζεται, πάντως επαρχία, όπου κυριαρχεί το
σπίτι Οι τρεις Φοίνικες. Το κλίμα αυτό δεν
είναι αμιγώς ιστορικό, αφού παρεμβάλλεται
ένα πλήθος μυθικών στοιχείων που ελέγχουν
τη συναισθηματική φόρτιση και τείνουν προς
τη θέση του κεντρικού άξονα = Πάουλα
Πινθόν Μαρτίν.
Σε ό,τι αφορά αυτή την τελευταία, οι
μυθικές καταστάσεις αρχίζουν από την
εποχή της κύησής της μέσα στην τερατωδώς
δίκην φάλαινας πληθωρική κοιλιά της θελεσ τίν α . Μαρτίν, για να ακολουθήσουν με
συνέπεια: οι ταξιδιάρικες φούστες της
μαμάς - καταφυγή της Πάουλα-καρδούλας,
η συλλογή χεριών από πολύτιμα υλικά
-υποκατάστατο της ζωντανής (συναισθημα
τικής και κυρίως οικονομικής) προστασίας
που θα εξασφάλιζε η μαμά αν ζούσε, οι κού
κλες -υποκατάστατο της μείζονος οικογέ
νειας όπως θα την ήθελε (και όπως την εκδι
κείται) η Πάουλα- με κορυφαίο εύρημα τα
δίκορα = ένα μαύρο και ένα γαλάζιο, μάτια
της Πάουλα Πινθόν Μαρτίν, φρικτόν ιδέναι
(και γι’ αυτό κρυμμένα πίσω από μαύρα για-

λιά), το ένα για να κρίνει το άλλο γι νι. περιφρονεί (ποιο για τι;).
Παράμετροι για τη διατύπωση του μεγέ
θους Πάουλα ορίζονται κατ’ αρχήν ο
πατέρας δεκανέας Άμπελ Πινθόν και η μαμά
ευγενής αστή Θελεστίνα Μαρτίν. Ο δεκα
νέας Πινθόν: κανένα ηρωικό στοιχείο και
επομένως χωρίς μετάλλια, απασχολείται στη
διαχείριση τροφίμων χωρίς να ενδιαφέρεται
για καριέρα και προαγωγές ή έστω τουλάχι
στον για επικερδείς επιχειρήσεις, δεν
υπήρξε τέλειος πατέρας πράγμα σύνηθες
για τους στρατιωτικούς, όπως είναι ακόμα η
αδυναμία στο ποτό και στα μπορντέλα. Σ’
αυτά ακριβώς κυνηγά ηδονές με πρόσχημα
τη θρησκοληψία και τις κατά φαντασίαν
ασθένειες της κυρίας του. Και σ’ αυτά
δέχεται την είδηση του θανάτου της, για το
οποίο η κόρη του Πάουλα τον καταδικάζει ως
αυτουργό γκρεμοτσακιζοντάς τον από τη
σκάλα υπό την απειλή μιας πυρακτωμένης
τσιμπίδας τζακιού. Κατά φυσική συνέπεια,
από τα μπορντέλα (Κήπος των ουρί, που
αργότερα μετατράπηκε σε ντίσκο-μπαρ
παρά την εκδικητική προσπάθεια της
Πάουλα να το εξαφανίσει από προσώπου
γης) προέρχεται η δεύτερη σύζυγος του
δεκανέα Πινθόν, Πιλάρ δε Ριοπίντο επιλεγό
μενη Πυγολαμπίδα. Από εδώ και πέρα τα
πράγματα μεταβάλλονται απροσδόκητα: ο
δεκανέας με τη νέα κυρία του εγκαταλείπει
στρατό και Τρεις Φοίνικες για να ανοίξει
οικογενειακή πανσιόν με την επωνυμία
Εδέμ, μακριά στη θάλασσα1 απΰκτά δεύτερη
κόρη, απλούστερη της πρώτης, την Αραθέλι,
και επιτέλους χρήματα' χηρεύει για δεύτερη
φορά, όταν η Πιλάρ-Πυγολαμπίδα πεθαίνει 13

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
σαν κήτος από μιαν σχεδόν μυθική έξαρση
ελεφαντίασης έχοντας δωρίσει με διαθήκη
το σώμα της στην επιστήμη (δεν ήθελε να
ταφεί όπως όλος ο κόσμος, αλλά να τεμαχισθεί όπως μερικοί προνομιούχοι)· στη συνέ
χεια, μετακομίζει μαζί με την κόρη του σε
διαμέρισμα εργατικής πολυκατοικίας- τον
τελειώνει μια ανακοπή καρδιάς από απελ
πισία όταν πέφτει η δικτατορία. Η κηδεία του
καθίσταται αφορμή ώστε να συναντηθούν οι
δυο ετεροθαλείς αδελφές Πάουλα και Αραθέλι. Η οικονομική της κάλυψη βαρύνει την
Πάουλα.
Η ευγενής αστή Θελεστίνα Μαρτίν: ασυμ
βίβαστος κοινωνικά και ανθρωπολογικά ο
γάμος της με τον δεκανέα Πινθόν, μαζοχιστική αντίληψη και συμπεριφορά οσιομάρτυρος κατ' επίφαση (έστω και αν ωθεί
εκούσα-άκουσα τον κύριό της στα μπορντέ
λα), με δεδηλωμένη υποτέλεια προς την
εκκλησία διά του εκπροσώπου της δον Σεβα
στιανού, και στερούμενη της άκρατης πολυ
τέλειας με την οποία η δικτατορία αμείβει
τους ευσυνείδητους στρατιωτικούς που
φροντίζουν τις δουλειές τους (κάτι που
αφήνει πλήρως αδιάφορο τον δεκανέα Πινθόν)· η κοσμοθεωρία της υπαγορεύεται από
την προοπτική που της επιβάλλει ο (αυτο-)
εγκλεισμός της στο μπουντουάρ-κούρνια
της με τα κλειστά τζάμια, τα πουλιά και τις
κολώνιες- η βραχύβια παρουσία της σ’ αυτόν
τον κόσμο ορίζεται από ένα συνεπεία ασθμα
τικής κρίσης (τελικά οι κατά φαντασίαν
ασθένειές της δεν απεδείχθησαν και τόσο
φανταστικές) «θεαματικό» θάνατο, κατά τον
οποίον συμβαίνει να σωριασθεί στο πάτωμα
του μπουντουάρ-κούρνιας, σφίγγοντας στο
ένα χέρι το σακουλάκι με την τροφή των
πουλιών ενώ τα νύχια του άλλου είχαν
ανοίξει αυλάκια αίματος στο στήθος σε μιαν
υπέρτατη πλην ανεπιτυχή προσπάθεια
σωτήριας αναπνοής. Η αλήθεια πάντως είναι
ότι από αυτή τη στιγμή μετρά ο χρόνος για
την αποκατάστασή της στην κοινωνικά προ
σήκουσα θέση της, πράγμα που συντελείται
όταν η κόρη της Πάουλα με σχεδόν ειδωλολατρική μονομανία αρχίζει να αγοράζει μέσω
ενός δικτύου εμπορευόμενων καλογραιών,
πολυτελή ρούχα και στολίδια, έστω και από
δεύτερο χέρι, για τη μαμά της (όπως
άλλωστε και για τον εαυτό της) που εξακο
λουθεί να κυριαρχεί με τις συνήθειές
της-φαντάσματα
μέσα
στο
μπουντουάρ-κούρνια.
Οι παράμετροι λοιπόν Άμπελ Πινθόν και
Θελεστίνα Μαρτίν παρόλο ότι στην ανά
πτυξη του δράματος κατατίθενται ως συμβα
τικά περιστατικά, προσδιορίζονται όμως ως
14 τελεολογικά, δεσμευτικοί. Τα δίκορα μάτια,
το μαύρο και το γαλάζιο, της Πάουλα Πινθόν

Μαρτίν μαρτυρούν τη διασταύρωση της
στρατιωτικής και της αστικής τάξης, από την
οποία προκύπτει ένα νόθο είδος, ένα άτομο
μιγάς, σχεδόν υβρίδιο.
Γενετικά προσομοιάζει στον στρατιωτικό
Πινθόν, αλλά ενστικτωδώς από μωρό τον
απορρίπτει. Αντιθέτως, η συναισθηματική
ταύτιση με τη Θελεστίνα Μαρτίν είναι εξ
αρχής απόλυτη. Τυπικά, όταν ενηλικιωθεί,
θα απαλλαγεί από το πατρικό επώνυμο. Η
σύμπτωση με τη μητέρα της, θα παγιδεύσει
την Πάουλα στην ίδια απατηλή αντίληψη του
περιορισμένου χώρου, σύμφωνα με την
οποία ισχύει διαρκώς το αμετάθετο και αμε
τάβλητο των πραγμάτων μέσα σε* μια ζωή
χωρίς κανόνες, με εξασφαλισμένη όμως τη
φθορά και την ερείπωση. Συνέπεια αυτού
του αξιώματος θα είναι μια σειρά αποτυχιών
που οι σκιές τους θα γίνουν με μεγάλη καθυ
στέρηση αντιληπτές - μόλις στο τέλος του
βιβλίου. Η μόνη συνέπεια της Πάουλα προς
την οικογενειακή παράδοση από τη μια ή την
άλλη πλευρά, είναι το γεγονός ότι υποστη
ρίζει αφενός τη δικτατορία γιατί τη βολεύει
οικονομικά, και αφετέρου την εκκλησία γιατί
τη βολεύει μεταφυσικά. Από εκεί και πέρα,
αρχίζουν οι διαφορές: στηρίζεται μόνον στον
εαυτό της- ενδιαφέρεται για επενδύσεις που
θα αυξήσουν την περιουσία της- τέλος φρον
τίζει να αποκτήσει ένα πλαστό γενεαλογικό
παρελθόν που εγγίζει τα όρια του μύθου και
μια σημαία που προέρχεται από τον εμφύ
λιο, για λόγους περισσότερο συναισθημα
τικής ασφάλειας παρά κοινωνικής ένταξης.
Παρόλα αυτά, η Πάουλα αδυνατεί/
αρνείται μέχρι τέλους να απαλλαγεί από το
βάρος των φαντασμάτων Άμπελ Πινθόν και
Θελεστίνα Μαρτίν. Στη δεύτερη περίπτωση,
η μνήμη ενεργεί με ισχύ θύτη, υφέρπει
άλλωστε μια έννοια ανοχής και μια τάση
μαζοχισμού. Στην περίπτωση του Πινθόν, τα
πράγματα είναι αγριότερα. Το γεγονός ότι το
στίγμα της Πάουλα ορίζεται (η αρχή του
βιβλίου) με το τηλεγράφημα που αναγγέλλει
τον θάνατο του δεκανέα και που ανασύρει
όλο το παρελθόν, δηλ. την ίδια στιγμή η ταυ
τότητα και η άρση της Πάουλα, είναι ενδει
κτικό του κλίματος που θα κυριαρχήσει στη
συνέχεια. Σ’ αυτό το κλίμα εντάσσεται και η
ιδέα που διατηρεί πεισματικά η Πάουλα σε
σχέση με τη δεύτερη οικογένεια του πατέρα
της. Πεμπτουσία της έντασης αποτελεί η
περιγραφή των περί την κηδεία του δεκανέα,
για την οποία από λόγους καθαρά οικονομι
κούς, όθεν όλες οι ευκαιρίες για εκδίκηση,
αποφασίζει η Πάουλα: ούτε νεκρώσιμη ακο
λουθία, ούτε δημοσίευση στον τοπικό Τύπο,
ούτε λουλούδια, απλώς καταχώριση στα
οικεία κατάστιχα του δημαρχείου και κατα
βολή με διακανονισμό προς την εκκλησία
(για άλλη μια φορά, ο δον Σεβαστιανός) του
αντιτίμου μιας κηδείας (πρέπει και οι λει
τουργοί του Κυρίου να ζήσουν, τώρα που το
κράτος περιόρισε τους μισθούς). Έτσι επι

βάλλεται η εκδικητική λήθη που αγοράζεται
πανάκριβα πλην χωρίς κανένα δισταγμό. Τη
λήθη αυτή δεν καταφέρνει να την αποτρέψει
ούτε η εξωφρενική είδοσος της αεροδυνα
μικής και σύμφωνα με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας νεκροφόρας με το απερί
γραπτο ψευδοπάνκ ζευγάρι Αραθέλι και
αρραβωνιαστικός-οδηγός της νεκροφόρας,
ούτε η ραδιοκασέτα από όπου ηλεκτρικές
κιθάρες, ταμπουρίνια, κύμβαλα και μαράκες
στριγγλίζουν τη διασκευή σε σκληρό ροκ του
κατά Μότσαρτ Ρέκβιεμ.
Αφού ξεμπέρδεψε με τις υποχρεώσεις της
προς τους νεκρούς της (αποχαιρετισμός και
εγκατάλειψη μέσα σε έντονη μυρωδιά μού
χλας = η ανάσα του υπερπέραν), η Πάουλα
παραχώρησε στην οικογένεια Ροσάλα μια
εντελώς περιθωριακή θέση στη ζωή της: ο
συμβολαιογράφος δον Αγκελίνο Ροσάλ έγινε
ο νομικός της σύμβουλος, ο μικρός Φελίξ
Ροσάλ έγινε υποψήφιος βουλευτής της
ευκαιρίας, ασίδωτος γλεντζές και συμφερον
τολόγος αρραβωνιαστικός της
(σχέση
κυνικά, σχεδόν αγοραία σωματική, χωρίς
ίχνος συναισθηματικής παρέμβασης), ενώ η
δόνια Καρολίνα Ροσάλ είδε στη συνανα
στροφή της με την Πάουλα ένα μέσον για
την κοινωνική άνοδο της οικογένειάς της.
Στην οικονομία του δράματος, το πέρασμα
των Ροσάλ συγκροτείται παρενθετικό και
επικουρεί μόνον στην ομαλή δρομολόγηση
των παθών προς την έξοδο.
Το στοιχείο που μετουσιώνεται σε τύμ
πανο της μοίρας για την Πάουλα Πινθόν
Μαρτίν, είναι το σύστοιχο προς αυτήν μέγε
θος, αν και αντίπους, δηλ. η Κόκκινη. Καθώς
το βιβλίο περνά από την ύβρι προς την
κάθαρση, γίνεται σαφέστατο ότι σε κάθε μια
τους ενέχεται εν δυνάμει η άρση της άλλης.
Η Κόκκινη κατατίθεται στην αρχή του
βιβλίρυ μέσα από μια διάσταση μύθου και σε
άμεση συνάρτηση με την αγγελία του
θανάτου του δεκανέα Πινθόν. Έκτοτε
παρευρίσκεται δίκην σιωπηλού μάρτυρα σε
όλα τα τεκταινόμενα, εντεταγμένη αρμονικά
μέσα στον αμετάβλητο κόσμο της Πάουλα,
και σχολιάζει/συμπεριφέρεται λίγο σαν
χορός αρχαίας τραγωδίας, εδώ όμως τον
κατατοπιστικό λόγο έχει υποκαταστήσει η
σχετλιαστική γκριμάτσα και το πράσινο σάλιο
της μέντας που κατρακυλάει μονίμως από το
ξεδοντιασμένο στόμα της. Αργότερα, σε μια
στιγμή αναδρομικής μαρτυρίας, βγαίνει στην
επιφάνεια η προέλευση της Κόκκινης ή, κατά
κόσμον, Φελίσα, η «παλιά δημοκρατική
πόρνη» σύμφωνα με τις συστατικές επι
στολές που της προμήθευσαν οι καλόγριες/
άγιες εμπόρισσες όταν την έβγαλαν από το
Εφιαλτικό άδυτο του νοσοκομείου των
ανιάτων για να την παραδώσουν στην υπη
ρεσία της Πάουλα.
Στην περίπτωση της Κόκκινης, έχουμε
αθλιότητα σχεδόν κατ’ ελευθέρα επιλογή, με
κοινωνικό υπόβαθρο την ένδεια, την αμάθεια

Το πραγματικό ιστορικό γεγονός (που
και ένα πατέρα σχεδόν προαγωγό, με ιστο
ρικό δεδομένο την προσχώρηση στην παρά μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση)
ταξη των δημοκρατικών κατά τον εμφύλιο μιας απόπειρας πραξικοπήματος από ένα
(όθεν και η επωνυμία/οριστικό όνομα Κόκ αντισυνταγματάρχη της Πολιτοφυλακής που
κινη) και με συνεπή κατάληξη στη χειρότερη εισβάλλει στη Βουλή με το όπλο στο χέρι*
μορφή πορνείας μετά την επικράτηση της χρησιμοποιείται για μια αναδίπλωση στην
δικτατορίας. Από όλη αυτή την περιπέτεια η εξέλιξη του βιβλίου, που οδηγεί πλέον το
Κόκκινη εξέρχεται αφενός φαλακρή από τις θέμα του προς την τελική ευθεία. Αυτή η
αρρώστιες που της φόρτωσε ο άθλιος βιοπο απόπειρα αναζωογονεί την Πάουλα που
ρισμός της, και αφετέρου σιωπηλή από οργανώνει ένα προκλητικό, επινίκιο όργιο,
ελεύθερη και πάλι επιλογή, ως ελάχιστ0 και ενώ συντρίβει την Κόκκινη που απελπισμένη
ασφαλή τρόπο επιβίωσης στα πλαίσια του τηρεί τον όρκο και θάβεται μόνη της στο
επικρατήσαντος καθεστώτος. Για την αντιμε πλέον απόμερο και ταπεινό σημείο του
τώπιση του πρώτου χαρακτηριστικού της κήπου των Τριών Φοινίκων, κοντά στην
παρουσίας της, η Πάουλα θα ζητήσει τη συν πόρτα της κουζίνας, καταβάλλοντας τα θλι
δρομή μιας πλατινένιας περούκας. Το άλλο βερά υπολείμματα του κόκκινου εαυτού της
ως λύτρα στην παγίωση της αιώνιας ελευθε
όμως, η σιωπή -α υ τό δεν αίρεται με τίποτα.
Η σύζευξη των μεγεθών Πάουλα-Κόκκινη ρίας.
Όλα αυτά, πριν διαπιστωθεί η έκβαση της
αναδεικνύεται σε μια σειρά δεινών επ ’ αμοιβαιότητι, κάτι σαν την αναλογία γά τα -πον- απόπειρας. Είναι γνωστό ότι το πραξικόπημα
τίκι χωρίς να είναι πάντοτε σαφές ποια είναι ξεφούσκωοε, αλλά ο αντισυνταγματάρχης τη
τι, και παρουσιάζει σημεία χαλάρωσης εκ γλύτωσε επειδή «ήταν συμπαθητικός σαν
μέρους του σκέλους Πάουλα, του τύπου: κακόγουστη ζωγραφιά».
Από αυτή τη στιγμή αρχίζει ο επίλογος. Το
μάλλινα σοσόνια για να μην κρυώνει η Κόκ
κινη, ή μέντες για το στομάχι της, ή μια πάρτυ ξεθύμανε τα ξημερώματα με τις ειδή
τηλεόραση για τις δυο τους ώστε να μην σεις για το αποτυχόν πραξικόπημα και αναμένουν «στην οπισθοφυλακή του παρόντος» ζητείται ματαίως η Κόκκινη να ετοιμάσει το
(έστω και αν χρειασθεί η Πάουλα να μειώσει πρωινό. Εξαπολύονται οι πάντες για να τη
επικίνδυνα την τροφή της Κόκκινης σαν συμ βρουν. Η Κόκκινη σώζεται την τελευταία
μετοχή της στην απόσβεση της δαπάνης στιγμή, και η Πάουλα αναλαμβάνει να τη
αγοράς της τηλεόρασης, ενώ η ίδια μπουκώ φροντίζει, την ώρα που οι άλλοι την εγκατα
νεται μέσα στο μπάνιο για να μη Βλέπει η λείπουν μέσα σ' ένα παροξυσμό φθοράς. Τα
μεγέθη Πάουλα και Κόκκινη επιτέλους συμ
Κόκκινη).
Η ισορροπία ανατρέπεται με τον θάνατο πίπτουν. Η προϋπόθεση είναι ο εξαφανισμός
του δικτάτορα, επειδή για την Πάουλα της ελευθερίας, όπως καθένας την εννοεί.
σημαίνει επίσχεση των οικονομικών της επι Αφού για την Πάουλα τα τελευταία στοιχεία
διώξεων, ενώ για την Κόκκινη σημαίνει ώρα ελευθερίας, δηλ. κυρίως οικονομικά οφέλη
για ένα τραγούδι και για τον όρκο να ταφεί στα πλαίσια της δικτατορίας, εξαφανίζονται
ζωντανή αν κάποιος άλλος τον αντικαταστή όταν αποτυγχάνει το πραξικόπημα, ευνόητο
σει. Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει το πουλί που είναι ότι απαιτείται ένα αντίτιμο και από την
θα καεί ζωντανό, σύμφωνα με την προλη Κόκκινη. Και έτσι το πουλί Ελευθερία κάηκε
πτική δέσμευση του τίτλου. Είναι ένα κανα ζωντανό μέσα στο τζάκι, δια χειρός Πάουλα.
ρίνι μέσα σ’ ένα κλουβί, δώρο του Φελίξ
Ροσάλ προς την Πάουλα, αγορασμένο σ’ ένα
παζάρι ζώων και γεωργικών μηχανημάτων.
Το πουλί φέρει το όνομα Ελευθερία, γιατί Σ’ αυτό το βιβλίο του Αγκουστίν Γκόμεθ-Άρσύμφωνα με τον άνθρωπο που το πούλησε, κος, Ιστορία = ισπανικός εμφύλιος, δικτα
γεννήθηκε «υπό το κράτος της ελευθερίας, τορία Φράνκο και συνοδοιπορία της εκκλη
κι αυτό ύστερα από σαράντα χρόνια». Ό πω ς σίας και συνοπτικές εκτελέσεις, τρομοκρα
ήταν φυσικό, η Κόκκινη συνδέθηκε φετιχι- τία, απεργίες, διάδοχος βασιλεία και νομιμο
στικά μαζί του με άρρηκτο δεσμό, αφού ποίηση των κομμάτων της αριστερός, εκλο
μάλιστα η Πάουλα το αντιπάθησε από την γές, αντιδράσεις των νοσταλγών της δικτα
αρχή (αναρχικό πουλί) και της το παράτησε. τορίας, απόπειρα πραξικοπήματος, μετα

βολές στις πολιτικές ισορροπίες της Ευρώ
πης, η Ιστορία λοιπόν σχολιάζεται συντρι
πτικά από τον Μύθο (φαινόμενο συνηθέστατο, ως γνωστόν, στο κλίμα της ισπανολατινικής λογοτεχνίας, αν και το πρωτότυπο
εν προκειμένω κείμενο είναι γραμμένο στη
γαλλική) που ορίζουν ως δυναμικές εκφάν
σεις του αυτού άξονα οι γυναίκες Πάουλα
Πινθόν Μαρτίν και Κόκκινη. Οι συχνότατα
εξωφρενικές περιγραφές στηρίζονται σ’ ένα
λεκτικό αφοπλιστικά άμεσο έως καθημερινό
και προκλητικά απρόοπτο. Επισημαίνονται
ιδιαιτέρως οι περιγραφές του θανάτου της
Θελεστίνα Μαρτίν (σελ. 47 κ εξής), καθώς
και τα περί την εκκλησία -δ ο ν Σεβαστια
νό ςεμπορευόμενες καλόγριες (σελ.
34,35,37,62,114,171) ή τα περί ουσίας
θανάτου (σελ. 65-66). Ενδιαφέρει επίσης και
η αντίληψη = ωφελιμιστική έως αδηφάγος
διάθεση της Πάουλα Πινθόν Μαρτίν απέ
ναντι στο σύστημα της δικτατορίας. Ενώ
αναδεικνύονται σε προφητικά σημαδιακά
ευρήματα τα δίκορα μάτια της Πάουλα, το
καναρίνι Ελευθερία ή το θάψιμο—τάμα της
Κόκκινης.
Η ελληνική μετάφραση της Λήδας Παλλαντίου εξυπηρετεί τα μέγιστα τη δεοντολογία
και το ή θ ο ς του βιβλίου. Με εξαίρεση ενός-δύο παροραμάτω ν εμφ ανώ ς τυ π ο γ ρ α 
φικών (σελ. 48,78,179), και μερικών παρατη
ρήσεων: οι σεφαράντ γυναίκες του Νότου
στη σελ. 16 είναι οι εβραίες της Ισπανίας, ο
αχνιστός πίδακας ενός γκέυζερ στη σελ. 17
ανήκει στην πραγματικότητα σε ένα γκάιζερ,
ενώ η μέρα της άμοιρης Κόκκινης στη σελ.
228 δεν είναι άγια αλλά καταραμένη.
Η μακέτα του εξωφύλλου ανήκει, όπως
πάντα, στον Δημήτρη Καλοκύρη.
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Ρεαλισμός
στη Λ ογοτεχνία
Της Alice R. Kaminsky
Ο ι σ η μ ειο λ ό γ ο ι μ α ς έχουν προειδοποιήσει τόσες φορές για τα
όρια της γλώσσας ώστε κατάντησε κοινοτοπία να μιλάει κανείς
για την αμφισημία των λέξεων. Π αρά ταύτα, το χάσμα μεταξύ
γνώσης και. πράξης εξεικονίζεται καθαρά στον τρόπο με τον

είναι πραγματική γούνα». Π ράγματι, είναι μια λέξη τόσο κ α ; :
ρωμένη ώστε οι περισσότεροι άνθρω ποι θα ξαφνιάζονταν , ·

να διευρύνει την εκ μέρους μας κατανόηση του κόσμου.
Σήμερα, ο πρω τοποριακός βιβλιοκριτικός, ο οποίος πιθανώ ς
δεν πιστεύει πλέον ότι αποκαλώ ντας ένα έργο ρεαλιστικό του
απονέμει το σημαντικότερο κριτικό εύσημο, καταλήγει εξετά
ζοντας ζητήματα αληθοφάνειας και νοήματος του μυθιστορή
ματος. Αν και κάθε τόσο κάποιος θα βρεθεί να καταγγείλει το
ρεαλισμό σαν όρο άνευ νοήματος ή να ζητήσει να μη χρησιμο

είναι η λέξη καλό - η οποία , μέσα στα ίδια συμφραζόμενα,
μπορεί να έχει πολλά νοήματα. Αλλά εφόσον μιλούμε για ένα

Εφόσον φιλόσοφοι, επιστημολόγοι, ακόμη και μη ειδικοί,
αιώνες τώ ρα παλεύουν με την έννοια του πραγματικού (real),
σωστό είναι να εξετάσουμε το νόημα του ρεαλισμού έξω από το
πλαίσιο της λογοτεχνίας. Α πό το ένα μέρος, η ρ ίζα της λέξης
ρεαλισμός, real, είναι μια εντελώς συνηθισμένη λέξη που χρησι
μοποιείται στον καθημερινό λόγο, όπω ς «Αυτός είναι πραγμα
τικός πίθηκος», «Αυτό είναι πραγματικό χαβιάρι» ή «Αυτή

επιτίμησε τον καλλιτέχνη γιατί απέτυχε να πει την αλήθεια. Ο
Πλάτων έτρεφε τόση δυσπιστία για τον ποιητή που κ ατ’ ουσίαν
τον απέκλεισε α πό την ιδεώδη Πολιτεία του. Α υτό που α π α ι

τους ζητούσαν να εξηγήσουν τι εννοούν όταν λένε, λόγου χο η.
μια πραγματική πέτρα. Το πιθανότερο είναι πω ς θα α τιοποίο χρησιμοποιείται η λέξη ρεαλισμός όταν αναφέρεται στο δρούσαν όπως ο Samuel Johnson· θα κλωτσούσαν μια πέτρα · αι
μυθιστόρημα. Διαλέγω το μυθιστόρημα επειδή η ειδική συμ θα επέμεναν ότι το να αισθάνεσαι και να βλέπεις μια πέτρα
βολή του συνδέεται συνήθως με την εξέλιξή του ως λογοτε είναι επαρκής ερμηνεία της πραγματικότητάς της. Α πό το άλλο
χνικής φόρμας που έχει στόχο της την πιστή ή ρεαλιστική περι μέρος, η λέξη πραγματικό είναι μια ειδική λέξη επειδή δεν έχει
γραφή της ζωής. Κατά παράδοση, κύριο μέλημα τοι» μυθιστο- ένα μοναδικό, καθορισμένο και σταθερό νόημα, όπω ς αυτή που
ριογράφου θεωρείται το πραγματικό. Ακόμη κι όταν χρησιμο σημασιοδοτείται από τις λέξεις γαλάζιο, αρουραίος, ραδιό
ποιεί το μύθο ή το συμβολισμό, επιστρατεύει αυτά τα μέσα για φωνο. Με αυτό δεν εννοώ πω ς είναι μια αμφίσημη λέξη, όπως

πραγματικό διαμάντι, ένα πραγματικό χρώμα, μια πραγματική
ευκαιρία ή έναν πραγματικό κόσμο, είναι φανερό πω ς η λέξη
πρα γμα τικό χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους. Το να

ανακαλύψουμε πώ ς χρησιμοποιείται σε σχέση με το μυθιστό
ρημα, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα του ορι
ποιείται πλέον από τη φιλολογική ερμηνεία, ο όρος εμφανίζεται σμού. Ά λ λ ο πράγμα να μιλάς για πραγματικότητα μέσα στον
σταθερά τόσο στις φιλολογικές όσο και στις κριτικές αναλύσεις. αισθητό κόσμο, κι άλλο να μιλάς για πραγματικότητα μέσα σε
Ο βιβλιοκριτικός του βιβλίου του J.P. Stern Για το ρεαλισμό, έναν κόσμο που ομολογημένα δεν υπάρχει π αρ ά μόνο σαν
αρχίζει την κριτική του στο Times Literary Supplem ent με την προϊόν της φαντασίας του συγγραφέα. Τ ι νόημα μπορούμε να
ακόλουθη πρόταση: «Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η έννοια βγάλουμε από το ακατανόητο οξύμωρο -« π ρ α γμ α τικ ό πλάσμα
του ρεαλισμού, προς το παρόν, ελκύει μεγάλο ποσοστό προσο φαντασίας»; («real fiction»).
χής». Δυστυχώς, η λέξη ρεαλισμός χρησιμοποιείται συχνά ως
Π ιθανώ ς, ο συγγραφέας που ενδιαφέρεται γ ι’ ανθρώ πους,
εάν κάθε αναγνώστης αντιλαμβάνεται καθαρά πω ς έχει ένα και πράγματα και χώρους, μιμείται ή έστω προεκτείνει ό ,τι εκλαμ
μοναδικό νόημα· διότι δεν γίνεται καμιά α πόπειρα να ορισθεί. βάνει ως πραγματικό κόσμο. Σε κάποιο σημείο δεν μπορεί παρά
Είτε θεωρείται αυτονόητο πω ς είναι μια αυτεξήγητη έννοια,, να αναρωτηθεί «Τι είναι αυτός ο λεγόμενος πραγματικός
όπως η μητρότητα ή ο κομμουνισμός, είτε κατακρίνεται ως κλα κόσμος;» «Τι είναι η ανθρώπινη ύπαρξη;». Τη στιγμή που θέτει
σικό παράδειγμα γλωσσικής κατάχρησης. Καθίσταται αναγ τέτοια ερωτήματα καταπιάνεται με ζητήματα φιλοσοφικά. Τι
καίο, συνεπώς, να ξεκαθαρίσουμε με ποιο νόημα μπορεί ο είναι αλήθεια; Τ ι υπάρχει πραγματικά και τι είναι μόνο φ αινό
λογοτεχνικός ρεαλισμός να χρησιμοποιείται από τον κριτικό μενο; Φ ιλόσοφοι και συγγραφείς είχαν να αντιμετωπίσουν τα
λόγο.
ίδια προβλήματα. Έ ν α ς από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους

τούσε α πό τους ποιητές της εποχής του ήταν κάτι παραπάνω
από τη θεία μανία της έμπνευσης. Α παιτούσε α π ’ αυτούς να
περιγράψουν τον κόσμο κατά τρόπο αληθινό. Η γνώμη του 17
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ήταν πω ς οι ποιητές παράγουν τρίτης τάξεως απομιμήσεις μιας σίγουρα θα βλέπουμε ο ένας τον άλλον και, χαρούμενοι κι ευτυ
πραγματικότητας που αδυνατούν να συλλάβουν. Ο Ό μηρος, χισμένοι, θα διηγούμαστε αυτά που συνέβησαν!». Γιατί ο Ντολόγου χάρη, αναπαριστούσε τους θεούς σε αξιογέλαστες κατα στογιέφσκι δεν μπορούσε να δεχτεί την άποψη ότι η μόνη π ρ α γ
στάσεις. Μόνο οι φιλόσοφοι φαίνεται πω ς είναι ικανοί να συλ ματικότητα έπρεπε να αναζητηθεί στα υλικά φ αινόμενα αυτού
λάβουν τις μορφές ή τις ουσίες, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου. Η πίστη στα οικουμενικά στοιχεία πρόσφερε σε
έχουν εξαιρετικά περιορισμένες ενδείξεις της έσχατης αλήθειας. πολλούς μυθιστοριογράφους τη βάση για να επιβεβαιώσουν την
Την πλατωνική θεωρία την έχουν αποκαλέσει και εννοιολο- αθανασία, κι έναν άλλο κόσμο, ανώτερο κι αιώ νιο. Ο Τολστόι
γικό ρεαλισμό, λόγω της εμμονής της στην άποψη ότι η έννοια δεν δίσταζε να κάνει τα θρησκευτικά του κηρύγματα, είτε
ή το οικουμενικό στοιχείο είναι το αληθώς πραγματικό, και όχι άμεσα, με τη δική του φωνή, είτε μέσα α πό τους ήρωες του
το ατομικό στοιχείο. Πραγματικό είναι ό,τι είναι κοινό σε όλα Π όλεμος και Ειρήνη. Κάπου λέει έξω α π ’ τα δόντια:
Ο άνθρω πος είναι δημιούργημα ενός Π α ντοδύνα μ ον, Π α νά 
τα άτομα μιας τάξης, η έννοια και η οικουμενικότης, δηλαδή,
που κείνται πέραν του κόσμου των αισθήσεων. (Τα συγκεκρι γα θου και Π άνσοφου Θεού.
Κι ο ήρωάς του Π ρίγκιπας Αντρέι, ετοιμοθάνατος π ια , σκέ
μένα άτομα, επί παραδείγματι, έρχονται και παρέρχονται, αλλά
η ουσία, το είδος άνθρωπος, παραμένει σταθερή). Έ τσ ι, η φτεται:
Α γά π η είναι ο Θεός, και το να πεθαίνεις, κ α τ ’ εμέ, είναι ένας
έννοια άνθρωπος είναι πιο πραγματική από το άτομο άνθρω 
πος. Ο εννοιολογικός ρεαλισμό^ άσκησε μεγάλη επιρροή κι επι κόκκος αγάπης, επιστροφ ή στην οικουμενική κι αιώ νια πηγή
βιώνει ως τις μέρες μςις ενσωματωμένος στις πεποιθήσεις της αγάπης.
Το πλα τω νικ ό-αριστοτελικ ό είδος ρεαλισμού έμεινε κ ατ’
εκείνων που ζητούν από τη λογοτεχνία οικουμενικές αλήθειες,
τις αλήθειες που είναι κρυμμένες κάτω α πό τις πρόσκαιρες ουσίαν αναμφισβήτητο επί αιώνες, αλλά το δέκατο όγδοο
ταραχές της καθημερινής εμπειρίας.

αιώ να ο φιλοσοφικός στοχασμός κατέληξε σε μια νέα άποψη γ ι’

Τον Μεσαίωνα έγινε μια προσπάθεια να εκτοπισθεί η αυτό που νοείται ως πραγματικό. Οι εμπειρικοί φιλόσοφοι,
επιρροή του πλατωνικού ρεαλισμού. Μ ια από τις σημαντικό όπως o Hume, και οι αντικειμενικοί ιδεαλιστές, όπω ς ο Kant,
τερες σχολαστικές φιλονικίες είχε σχέση με την απόρριψη του π α ρ ’ όλες τις διαφορές τους, συμφωνούσαν πω ς τα αντικείμενα
πλατωνικού δόγματος από τους νομιναλιστές. Ο ι νομιναλιστές δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από την αντίληψη που έχουμε γ ι’
πρέσβευαν ότι οι οικουμενικές κατηγορίες είναι σκέτα ονόματα αυτά. Η ανθρώ πινη διά νοια συγκροτεί και επεξεργάζεται την
κι ότι μόνο ιδιαίτερα πράγματα υπάρχουν. Αλλά η νομιναλι-

πραγματικότητα. Η εμπειρικο-ιδεαλιστική φ ιλοσοφία άσκησε

στική θέση ήταν πολύ ακραία κι έτεινε να δημιουργήσει πολλές μεγάλη επίδραση υπογραμμίζοντας τη σημασία του νου μάλλον
αιρέσεις. Ο Ακινάτης, συνδυάζοντας τον τροποποιημένο από παρά των πραγμάτων, των υποκειμενικών μάλλον π α ρ ά των
τον Αριστοτέλη πλατωνισμό με την έμφαση των νομιναλιστών αντικειμενικών φαινομένων. Τα ονόματα των Locke, Hum e,
στα ιδιαίτερα πράγματα μας έδωσε μιαν έννοια του ρεαλισμού
που επέπρωτο να ασκήσει κυριαρχική επίδραση πάνω στη χρ ι
στιανική σκέψη και τη θρησκευτική λογοτεχνία. Ο Ακινάτης,
ακολουθώντας τον Αριστοτέλη, πίστευε ότι τα αντικείμενα που

Berkeley, Kant, Hegel, Schelling και Schopenhauer αντιπροσω 
πεύουν την άποψη που επικράτησε μετά τον Μ εσαίωνα και
πριν από τη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με την οποία η π ρ αγμ α 
τικότητα θα ανακαλυφθεί με διερεύνηση των τρόπω ν λειτουρ

παρατηρούμε είναι όντως πραγματικά, αλλά θαμμένη μέσα τους γίας του μυαλού. Αλλά η άποψη αυτή, που οδήγησε σε έναν
βρίσκεται μια άλλη πλευρά του πραγματικού, δηλαδή η μορφή ακραίο σολιψισμό, δεν μπορούσε να επιβιώσει για πολύ καιρό
ή το οικουμενικό στοιχείο. Η μορφή κάνει το σώμα αυτό που χωρίς να υποστεί γενναία αναθεώρηση. Σιγά -σ ιγά αναπτύχθηκε
είναι. Χάρη στη μορφή αναπτυσσόμαστε και ωριμάζουμε, κι μια αντίδραση κατά της λατρείας του νου ως γνώση, ενδεχο
από π α ιδιά γινόμαστε άντρες. Σύμφωνα με τη θωμιστική μένως δε και δημιουργού, της πραγματικότητας. Στην α ντί
εκδοχή του αναθεωρημένου από τον Αριστοτέλη πλατωνισμού, δραση αυτή συνυπήρχε κι ένα στοιχείο α πόρριψ η ς του υποκει
μια αρχική, μοναδική ουσία, ο Θεός, προικισμένη με όλες τις μενισμού, της άποψης ότι ο νους είναι απόλυτα υπεύθυνος για
ηθικές αξίες, προστίθεται σ' αυτό που είναι πραγματικό για να τη δημιουργία ή την αλλαγή του γνωστού κόσμου. Α πό τα τέλη
ερμηνεύσει τα υπάρχοντα στο σύμπαν πράγματα.
του δέκατου όγδοου αιώ να ως τον εικοστό ο στοχασμός συγκεν
Μεγάλοι μυθιστοριογράφοι, όπως ο Ντοστογιέφσκι και ο
Τολστόι, έχουν την ίδια άποψη για την πραγματικότητα· φ ρο
νούν ότι αποτελείται από άτομα στα οποία αντανακλάται το
οικουμενικό στοιχείο. Στους Α δελ φ ο ύ ς Κ α ρα μά ζοδ, ο Δημήτρης, ο Ιβάν, ο Αλιόσα, ο Φ ιοντόρ και η Γκρούσενκα υποτί
θεται πω ς αναπαριστούν ανθρώπους με σάρκα και οστά, που
αγαπούν, μισούν, επιθυμούν. Αλλά ο Ντοστογιέφσκι προβλη
ματίζεται και με ένα άλλο είδος αλήθειας. Θέλει, προφανώς, να

τρώνεται όλο και περισσότερο γύρω στην άποψη της κοινής λο
γικής, σύμφωνα με την οποία, τα αντικείμενα της αισθητηρια
κής αντίληψης βιώνονται χωρίς να επηρεάζονται ουσιωδώς από
τη διάνοια ή τη συνείδηση του γιγνώσκοντος υποκειμένου. Έ τσι,
ο G .E.M oore ήταν σε θέση να πει: « Ό σ ο περισσότερο κοιτάζω
τα αντικείμενα γύρω μου, τόσο λιγότερο μπορώ να αντισταθώ
στην πεποίθηση πω ς ό,τι βλέπω όντω ς υπά ρχει, τόσο αληθινά

και πραγματικά όσο και η αντίληψή μου. Η πεποίθηση είναι
μας κάνει να πιστέψουμε σ’ αυτό που βάζει τον Αλιόσα να λέει συντριπτική». Η έμφαση αυτή στην εξωτερική πλευρά των
στο τέλος του μυθιστορήματος, όταν ο Κόλια ρωτάει: «Καρα- πραγμάτων, τα οποία υπάρχουν ανεξάρτητα από τη διά νοιά
μάζοβ,.. είναι αλήθεια αυτό που μας διδάσκει η θρησκεία, ότι μας αλλά αποκαλύπτονται σ’ αυτήν, επρόκειτο να αποδειχθεί
μια μέρα όλοι θ' αναστηθούμε εκ νεκρών, και θα 'μαστέ όλοι λίαν κατάλληλη για την ανάπτυξη της επιστήμης επειδή τόνιζε

18 ζωντανοί, και θα βλέπουμε ξανά ο ένας τον άλλο, όλοι, ακόμα τη σημασία των γεγονότων. Αλλά υπήρξε λίαν κατάλληλη και
κι ο Ιλιούσα;». Κι ο Αλιόσα απαντά: «Σίγουρα θ’ αναστηθούμε, για την ανάπτυξη ενός είδους ρεαλισμού που συνδέουμε με τα
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μυθιστορήματα των Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola, George
Eliot, Thackeray, George Moore, Hemingway και Faulkner, για
να αναφέρω λίγα ονόματα. Ο δεδηλωμένος σκοπός αυτών των
συγγραφέων ήταν να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τη
ζωή πιστά.
Realisme, με τη γαλλική έννοια της πραγματικότητας, με την
έννοια της απεικόνισης των πραγμάτων όπως είναι, με την
έννοια της παρουσίασης -α ντικ ειμ ενικά και συγκεκριμένατο)ν παρατηρήσιμων λεπτομερειών της πραγματικής ζωής, είναι

Το νατουραλιστικό δόγμα, όπως το εξέθεσε ο Zola, δεν α πο
κλείει τη δυνατότητα της αλλαγής, παρά την εμμονή του στο
ντετερμινισμό και τη σωματική μάλλον, παρά την πνευματική,
φύση του ανθρώπου. Έ ν α ς ακράδαντα αισιόδοξος σκοπός
ακούγεται καθαρά στο τέλος του Germinal και των τρομα
κτικών περιγραφώ ν της ζωής των Γάλλων μεταλλωρύχων:
Έ ν α ξεχείλισμα χυμού έρρεε με ψ ιθύρους, ο θόρυβος
των σπόρων εσκορπίζετο σε ένα μεγάλο φίλημα. Ακόμη,

ο όρος που αποδίδεται συνήθως στο λογοτεχνικό κίνημα του
δέκατου ένατου αιώνα. Ωθούμενος από το παράδειγμα του επι
στήμονα, ένας μυθιστοριογράφος σαν τον Zola, οδηγήθηκε στο
συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει επιστημονικές

ακόμη πιο πολύ καθαρά, σαν να είχαν πλησιάσει το έδα
φος, οι σύντροφοι εκτυπούσαν. Στις πυρακτωμένες
ακτίνες του άστρου, την πρω ίαν αυτής της νεότητας, με
αυτόν τον θόρυβον η εξοχή έμεινε έγκυος. Εφύτρωναν

μεθόδους στη μελέτη της ανθρώ πινης συμπεριφοράς και να
ενσωματώσει τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών του σε μυθι
στορήματα που περιείχαν αυθεντικά ντοκουμέντα για πραγμα
τικούς ανθρώπους και συμβάντα. Ο συγγραφέας, συνεπώς,

άνθρω ποι, ένας μαύρος στρατός, εκδικητής, που εβλάστανε βραδέως στις αυλακιές, εμεγάλωνε για τις συγκο
μιδές του μέλλοντος αιώ νος και του οποίου η βλάστησις
θα έκανε γρήγορα να εκρηχθεί η γη.
(Μετάφρ. Ανδρ. Φ αρμακόπουλου, εκδόσεις Μιχ. Ζηκάκη,
Αθήνα, 1924).

κατά τον Zola, δεν επινοεί' μελετά τη φύση όπως ο επιστήμο
νας. Παρατηρεί τον ανθρακωρύχο, την πόρνη, τον αλκοολικό ή
το χωρικό, και χρησιμοποιεί τις άφθονες πληροφορίες που συσ
σωρεύει για να κατασκευάσει μια πλοκή που θα μεταδώσει τις
αλήθειες του υπαρκτού κόσμου. Το ότι τέτοιες αλήθειες αποδεικνύονται ποταπές, δεν είναι, προφανώς, λάθος του συγγραφέα,
αλλά μαρτυρία ατελειών που υπάρχουν στη φύση και την κοι
νω νία, στη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνίρ. Α ποκαλύ
πτοντας τις άσχημες, ζω ώ δεις τάσεις του ανθρώ που, δείχνοντας
ότι είναι το προϊόν ενός άκαμπτου ντετερμινισμού, ο νατουραλιστής μυθιστοριογράφος ελπίζει να μας κάνει να αποκτήσουμε
πληρέστερη γνώση της πραγματικότητας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

ΜΑΥΡΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ

Ο αισιόδοξος επιστημονισμός του Zola δικαίω ς επικρίθηκε
για την αδικαιολόγητη υπόθεση ότι ο μυθιστοριογράφος πρέπει
να μιμείται τον επιστήμονα. Η κριτική αποδοκιμάζει ομόφωνα
την αντίληψη ότι ο συγγραφέας πρέπει να αποφεύγει την επι
νόηση πλασματικών προσώπων και συμβάντων, και να βασί
ζεται αποκλειστικά σε αυθεντικά στοιχεία. Ακόμη, τίθεται το
ζήτημα κατά πόσο μπορεί ο μυθιστοριογράφος να αντιγράφει
τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας. O C.S. Peirce
μας έχει δώσει έναν έξοχο ορισμό της επιστημονικής προσέγγι
σης:
Η θεμελιώδης υπόθεσή της... είναι η εξής: Υ π ά ρ ^ υ ν
αληθινά πράγματα, των οποίω ν τα χαρακτηριστικά είναι
τελείως ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε γ ι' αυτά κι
οι πραγματικότητες των οποίων επηρεάζουν τις αισθή
σεις μας σύμφωνα με κανονικούς νόμους· και, μολονότι
οι εντυπώσεις μας διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση που
έχουμε προς τα αντικείμενα, βοηθούμενοι από τους
νόμους της αντίληψης, μπορούμε να βεβαιώσουμε με
λογικά επιχειρήματα πω ς όντως είναι τα πράγματα· και
οιοσδήποτε άνθρω πος, αν διαθέτει επαρκή πείρα και
λογική, θα ψθάσει στο ένα και μοναδικό αληθινό συμπέ
ρασμα.
Ας σημειωθεί ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη του Peirce στην
επιστήμη δεν ήταν περισσότερο δικαιολογημένη α π ’ ό,τι του
Zola. Ωστόσο, ο Peirce ασχολιόταν με «πραγματικά πράγμα
τα». ενώ ο Zola καταπιανόταν με επινοημένους ανθρώ πους που
δεν ήταν σε θέση να υποστούν τον επιστημονικό έλεγχο που
επιβάλλει η επιστημονική μεθοδολογία. Αναντιρρήτως, υπήρχε
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κάτι το αφελές στο νατουραλισμό του Zola. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να τονώσει την επιστημονική διερεύνηση, συνέ
χισαν να επηρεάζουν αρκετούς κατοπινούς συγγραφείς.
Ό τ α ν οι «ξεροκέφαλοι» ρεαλιστές φιλόσοφοι των αρχών του
εικοστού αιώ να - G .E . Moore, R. Sellars, C .D. Broad, B. 19
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Russel, M.R. Cohen, A.N. Whitehead και J. D ew ey- επαναβε
βαίωσαν, χωρίς καμιά ασάφεια, την πίστη τους σε ένα πραγμα
τικό, πλουραλιστικό σύμπαν και απέρριψαν την αναζήτηση
οικουμενικών αρχών ή ουσιών, ενίσχυσαν την εμμονή πολλών
μυθιστοριογράφων στην ανάπλαση ενός αντικειμενικού κό
σμου, πραγματικώς βιωμένου. Επιπροσθέτως, οι συγγραφείς
επηρεάστηκαν από τον Freud και άλλους θεωρητικούς ψυχολό
γους στο να εξετάσουν με ειλικρινή και απερίφρακτη περιέρ
γεια μιαν άλλη διάσταση της εμπειρίας, την ανθρώπινη σεξουα
λικότητα, που για πολλούς αιώνες αντιμετωπιζόταν με ανέντιμη
ανειλικρίνεια. Η «επιστημονική» ψυχολογία παρείχε το είδος
των υποκειμενικών δεδομένων που θα μπορούσε να χρησιμο
ποιήσει ο μυθιστοριογράφος όταν ήθελε να τονίσει την εσωτερι
κότητα των ηρώων του.
Αυτή η αυξανόμενη ενασχόληση με την υποκειμενική ή την
εσωτερική ζωή του ανθρώπου, οδήγησε συγγραφείς όπως ο
Proust, ο Joyce και ο Becket στο να απορρίψουν το είδος του
ρεαλισμού που μας δίνει μιαν απογραφή των επιφανειών και
των γραμμών των φαινομένων. Ό τα ν ο Becket περιέγραψε την
περιφρόνηση του Proust για «την τερατώδη πλάνη μιας ρεαλι
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στικής τέχνης... γιατί οι ρεαλιστές και οι νατουραλιστές,
λατρεύοντας τα απόβλητα της εμπειρίας, γονυπετούν μπροστά
στην επιδερμίδα και την επιληψία, κι είναι ευχαριστημένοι να
μεταγράφουν την επιφάνεια, την πρόσοψη, πίσω α π ’ την οποία
είναι φυλακισμένη η ιδέα», εξέφραζε τη δυσαρέσκεια πολλών
μοντέρνων συγγραφέων για τον κινηματογραφικό ρεαλισμό. Οι
συγγραφείς αυτοί αρνούνται να δώσουν έμφαση στην πρόσοψη
της εμπειρίας και, αντίθετα, συγκεντρώνουν τις προσπάθειές
τους στην αποκάλυψη, με δικούς τους τρόπους, των αληθειών
της ενδοίίποκειμενικής εμπειρίας. Χρησιμοποιούν τη ροή της
συνειδήσεως κι άλλα μη συμβατικά μέσα για να μεταδώσουν
την πραγματικότητα όπως, κατά τη γνώμη τους, είναι όντας
βιωμένη. Το πιο ενδιαφέρον είναι το μέλημά τους για τη
γλώσσα, που αντανακλά μιαν ακόμη μετατόπιση ενδιαφέροντος
στη φιλοσοφική σκέψη.
Μεταφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
Το Β' μέρος του δοκιμίου της Καμίνσκυ στο επόμενο τεύχος.

Δ η μ ο υ λ ά ς :

Φιλοσοφία ή Ποίηση;
το ν Σ ω τή ρ η Τ σ α μ π η ςκι
Αγωνίστηκα και ταλαντεύτηκα πολύ ανάμεσα σε παραλλαγές Α.Δ. έτσι όπως ο ίδιος θέλησε να την διαγράψει, επιλέγοντας
του τίτλου που θα ’θελα να εκφράζει συνοπτικά το έργο του προσεκτικά εκείνα τα ποιήματα (συχνά διορθωμένα ή και ανα
Ά θου Δημουλά. Διατηρώντας πάντοτε τους ενδοιασμούς μου σκευασμένα) που θεωρούσε ότι έπρεπε να διατηρηθούν, «επεμκατάληξα σ’ ένα ερώτημα - σ ’ ένα πρόβλημα που επιχειρώ εδώ να βαίνοντας αυστηρά», όπως ο ίδιος σημείωσε στα χαρτιά του, στις
λύσω. Στους δισταγμούς μου έχει ασφαλώς συντείνει η προσω έξι πρώτες κυρίως συλλογές του. (Αυτή η βαθιά επέμβαση είχε
πική μου επαφή μαζί του, ο μακροχρόνιος φιλικός δεσμός και η ήδη συντελεστεί σε μια προηγούμενη επιλογή, στη συλλογή «Αυτή
ανάμνηση συζητήσεων της νεότητάς μας. Κάποιες φράσεις ειπω η πραγματικότητα και η άλλη» που περικλείει ποιήματά του από
μένες τότε για την πρόθεσή του να γράψει κάποτε με τον καιρό τις το 1951 ως το 1961). Μ’ αυτό τον τρόπο όμως, επέρχεται μια
σκέψεις του, «ένα απόσταγμα φιλοσοφίας». Το βέβαιο είναι πως τεχνητή διόρθωση της πορείας του. Πολλά κείμενα ρίχνονται στη
στα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του η γραφή του προσανα λήθη και την αφάνεια ενώ είναι σαφώς ενδεικτικά των τάσεων
τολίζεται ολοένα και εντονότερα προς τον κόσμο των ιδεών έστω και ροπών του ποιητή. Εκθάπτοντάς τα νομίζω ότι τον ερμηνεύω
και διατηρώντας ένα άψογο ποιητικό περίβλημα, δημιουργώντας ακριβέστερα φωτίζοντας καλύτερα κάποιες πτυχές της ποιητικής
το ποιητικό κλίμα.
του ιδιοσυγκρασίας, αυτές που στη μεταγενέστερη δουλειά του
20
Το βιβλίο «Τα ποιήματα 1951-1985» που εκδόθηκε μετά το διατηρούνται επίτηδες στο ημίφως κάτω από την σκιά λογικών
θάνατό του, δίνει μιαν αραγή εικόνα της ποιητικής τροχιάς του συνειρμών και μαιάνδρων.
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Από τα 132 ποιήματα των έξι πρώτων συλλογών του κρατάει
μόνο τα 43. Στις τρεις αρχικές μάλιστα η αναλογία είναι συντρι
πτική· μόνο 9 από τα 72 επιβιώνουν. Η σύγκριση ανάμεσα στα
διατηρητέα και μη κείμενα οδηγεί σε ενδιαφέρουσες και καίριες
διαπιστώσεις.
Είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα από εκείνα που απεμπόλησε ο
ποιητής, μολονότι δε στερούνται πολλές φορές ευρηματικής
έμπνευσης, είναι αδόκιμα και ατελή. Υπάρχουν όμως και αρκετά
που αντέχουν σε αυστηρή αισθητική ανάλυση και που περιέχουν
συχνά γνήσια λυρικά στοιχεία και αξιόλογες ποιητικές φράσεις.
Η προσεκτική παρατήρηση φανερώνει ότι σχεδόν όλα έχουν
μια κοινή συνισταμένη - τ ο εξομολογητικό στοιχείο, μια απρο
κάλυπτη αυτοανάλυση και όχι σπάνια μια συναισθηματική χροιά
που φτάνει κάποτε σε αισθηματική έκρηξη ή κοινότυπες πεισι
θάνατες απηχήσεις των θλιμμένων ποιητών του μεσοπολέμου
όπως στο «Κατάντια».
Μ α τόσο είμαστε σκονλίκια/πον κάθε τι επάνω μας πατά:/Γίναμε
μαλακοί φρικτά/και πιο γλοιώδικοι α π ’ τα φύκια...
(Ποιήματα, 1951) ή πάλι στην «Αφιέρωση»:
Το πρώτο το σονέττο είναι για σένα/αγαπημένη που πάνω απ ’όλα
επιθυμώ./Τα λόγια του στην τυ χ ’ είναι γραμμένα,/χωρίς της σύν
θεσης τον άτεγκτο ρυθμό... (Σονέττα, 1953).
Αξίζει ν ’ αναφερθούν ενδεικτικά οι τίτλοι τέτοιων εξομολογητικών ποιημάτων από τις τρεις πρώτες συλλογές του όπου μιλάει
σε πρώτο πρόσωπο: «Ερωτικό», «Κατάντια». «Ασχημίναμε πολύ
τον τελευταίο καιρό...», «Η νίκη», «Σονέττο», «Αγαπημένα λεί
ψανα παλαιών μου αισθημάτων...», «Υπερβολή», «Μολονότι η
σημερινή μέρα πέρασε...», «Χωρίς τίτλο», «Πάλι η ποίηση»,
«Τώρα που της δυστυχίας...», «Τα άσκοπα αγκαλιάσματα...»,
«Πορεία», (Ποιήματα 1951), «Παράπονο», «Εν τω μέσω», «Υπο
δοχή», «Εαρινή μελαγχολία», «Απόψε πάλι», «Αναζήτηση»,
«Μια μέρα βροχερή», «Ό νειρο», «Μετά τη δύση», «Παραλειπό
μενα εις την ποιητικήν εργασίαν (Από τις εξομολογήσεις κάποιου
ποιητού), «Οι Χρυσοθήραι» (Νέα Ποιήματα), «Εναλλαγή», « ϋ ε
ρτοίιιικϋβ», «Λύσις», «Προμελέτη», «Τάδε έφη Ζαρατούστρας»,
«Παράδοσις» (Σονέττα). Σ ’ όλα τούτα τα ποιήματα αυτοαναλύεται, εκμυστηρεύεται, γίνεται ευάλωτος με τις ρέουσες πληγές των
αισθημάτων και αδυναμιών του όπως στο χαρακτηριστικό «Παράδοσις» όπου εξομολογείται:
Εμένα με κα τέβα λ’ εντελώς η πάλη/με τον εαυτό μου. Γιατί ενώ
φτιαγμένος/για τα μικρά και εύκολ α ήμουν την άλλη/ακολούθησα
οδό, τη δύσκολη. Και κουρασμένος/πια α π ’ τον κόπο τον πολύ,
α π ’ τη μεγάλη/την ένταση (πόσος καιρόςχαμένος)/τα όπλα κατα
θέτω... Μα νικημένος/δεν παραδέχομαι πως είμαι: προβάλλει...
Αντίθετα από τα εννέα που διατήρησε (αισθητικώς άψογα)
μόνο το ένα έχει εξομολογητικά στοιχεία, δίχως όμως ν ’ ανοίγει
ρωγμές στην πανοπλία του. Τα άλλα οκτώ είτε είναι λυρικά, είτε
εμπνευσμένα από το μύθο, την ιστορία ή την αντικειμενική φιλο
σοφική θεώρηση της τέχνης. Η αυτοανάλυση όμως και η εκμυ
στήρευση απουσιάζουν. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η γραφή
στο πρώτο πρόσωπο, αν και γίνεται ολοένα σπανιότερα δεν εξα
φανίζεται στο κατοπινό του έργο. Ωστόσο και όταν υπάρχει δεν
είναι πια εξομολογητική' δίνει απλώς την ευκαιρία φιλοσοφικών
εποπτεύσεων.
Σ ’ εκείνα τα μακρυνά «παραλειπόμενα» ποιήματα, γίνεται
ακόμα και ελεγειακός ή περιγραφικός, τοπιογράφος. Τα απο-

σπάσματα που ακολουθούν δίνουν μιαν ιδέα αυτής της ελάχιστα
γνωστής πτυχής της παραγωγής του:
Τα έλατα αρπάζουν α π ’ τον αέρα τους θεούς/τους λικνίζουν
λίγο στην κορυφή τους,/μετά τους κατεβάζουν απαλά σε μας/
πού μαστέ ξαπλωμένοι στη σκιά τους.. ./Το σούρουπο πληθαίνουν
οι θεοί./Τότε ξεφυτρώ νουν κι α π ’τη γη. (Ποιήματα, 1951).
Σ την Ε λλάδα συχνά θα δεις βουνά γυμνά, (από πέτρα σκληρή,
σχεδόν χωρίς θάμνο για σκέπασμα./Στην κάψα του καλοκαιριού,
καθώς ζεστός/ο, αέρας αλαφρός ανεβαίνει θυμίαμα μοιάζει
λαγνεία αναδίνει./Τρεμουλιαστό το ανέβασμα τα μάτια/μισόκλειστα κοιτάζουν.Π ο σώμα νωχέλεια πιάνει./Τα νεύρα, το
πνεύμα σταματούν./Η ματαιότης της ζωής πλανιέται γύρω μας
(Ποιήματα, 1951):
Τα κλαδιά των δένδρων,/ντυμένα πάλι την πράσινη φορεσιά
τους,/εξακολουθούν την ικεσία τους./Πού άραγε ν ’ απευθύ
νονται/και τι επιτέλους ζητούν/σ’ αυτή τους την αιώνια στάση;
(Νέα ποιήματα 1951).
Ό σ ο παιρνάει ο καιρός, ο προσανατολισμός του Α .Δ. αλλά
ζει- τα ελεγειακά στοιχεία, τα αισθηματικά ποιήματα, τα ψήγ
ματα τοπιογραφίας, ο προσωπικός τόνος υποχωρούν αφήνοντας
στη θέση τους μια ποιητική έκφραση όπου τα περιθώρια του λυρι
σμού είναι στενότατα. Ο ποιητικός τους βιότοπος αλλάζει. Έστω
κι αν στα αρχικά, πρώιμα ποιήματά του έχει ενδώσει στις παρορμήσεις του, από ιδιοσυγκρασία ο Α .Δ. είναι συγκρατημένος,
αποφεύγει τις αισθηματικές εκδηλιόσεις, τον αυθορμητισμό και
τον συνεπακόλουθο στόμφο. Τούτο άλλωστε ταυτίζεται και με
την αισθητική του τοποθέτηση. Γι’ αυτό και όταν αρχίζει να
μπαίνει στην περίοδο της ποιητικής ωριμότητας και καταφέρνει
να κυριαρχήσει την γραφή του, προχωρεί σε μιαν εκκαθάριση με
γνώμονα την αποφυγή κοινότυπων σχημάτων, αντιαισθητικών εν
πολλοίς και τη διαγραφή στοιχείων που ενέχουν κάποια γλυκερότητα και αισθηματολογία. Εξ άλλου σπάνια αφήνεται στη συγ
κίνηση που προκαλεί το επίκαιρο, στην «ποίηση των περιστά
σεων» όπως την αποκαλεί o Goethe. (Και όταν αυτό συμβαίνει,
γίνεται για να περιπαίξει το εντυπωσιακό εφήμερο, όπως στο
«Επικήδειος» που αναφέρεται στο θάνατο της Εύας Περόν).
Πρωτοδημοσιεύει στα τριάντα του χρόνια, περιμένοντας να
ελαττωθούν οι νεανικοί ενθουσιασμοί, ν ’ αυξηθούν οι δισταγμοί,
να βαθύνουν οι σκέψεις. Αυτή η τάση ν ’ αποφύγει, όσο γίνεται το
εντυπωσιακό, είναι έκδηλη ακόμα και στους διακριτικούς, άχρω
μους συχνά, τίτλους των περισσοτέρων ποιητικών του συλλογών:
«Ποιήματα». «Νέα ποιήματα», «Σονέττα», «Χωρίς τίτλο», «Ορφεύς», «Ένδον». «Περίμνήμης», « Ά λ λ ο τε κ α ι αλλού».
Το ψυχικό κλίμα, η ιδιοσυγκρασία του ποιητή, παραμένουν
αναλλοίωτα σ’ όλη την ποιητική του πορεία. Είναι όμως ευκολό
τερη και κατευθείαν η πρόσβαση από τα αποσιωπημένα του κεί
μενα. Αέξεις όπως «μελαγχολία», «θλίψη», «ματαιότης», «δι
σταγμός», «αστάθεια», «θάνατος» και τα συνώνυμά τους, επα
νέρχονται συχνότατα: βρίσκονται ατόφιες σχεδόν σε κάθε στίχο,
σε κάθε ποίημα ή υπαινίσσονται.
Στις έξι πρώτες συλλογές, χωρίς να λογαριάσω το πλήθος
εκφράσεων που έμμεσα εκφράζουν αυτές οι εικόνες και δημιουρ
γούν το αντίστοιχο κλίμα, μέτρησα τουλάχιστον 30 φορές το 21
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θάνατο. (Ας σημειωθεί ότι το θέμα του θανάτου ενός φίλου ή ενός αντίθετες έννοιες μνήμη-λήθη. Αναφέρεται στην αναμέτρησή
νέου επαναλαμβάνεται σε τέσσερα ποιήματα). Η λέξη θλίψη ή τους και στην παράδοξη συνάρτησή τους, όταν αποφαίνεται:
λύπη υπάρχουν 40 φορές και η μελαγχολία, που εμφανίζεται Ε σύ τις μνήμες φέρνεις λήθη. Ακόμα ανιχνεύοντας, φθάνει στο
κυρίως από την τρίτη συλλογή και μετά, 20 φορές. Άλλωστε ο άλλο παράδοξο, στην μεταφορά, χάρη στην ανάμνηση, σε κατα
Α .Δ . διακηρύσσει απερίφραστα στο προλογικό ποίημα του της στάσεις άσχετες με το αντικείμενό της: Και, αύριο/σα βυθιστώ /
συλλογής Ορφεύς: «Περίπου/Χωρίς ακρίβεια/τον προσδιορίζω / στου σήμερα την ανάμνηση,/ίσως έτσι/τη θλίψη/της απουσία ς
Χ ω ρίς σαφήνεια./Π ερίπου τον γν ω ρ ίζω ./Ό σ ’ όμως να μπορώ να σου/ξεχάσω/κι ίσως διατηρήσω /μονάχα/τη μελαγχολία/του α πο
πω γι ’αυτόν/πω ς είναι θλιβερό η μελαγχολία/να τον τυλίγει τόσες γεύματος/που σβύνει/αργά/και αθόρυβα.
φορές, /ιδίω ς τα θολά σούρουπα. /Ο εαυτός μου».
Η ενδοσκόπηση της μνήμης συνεχίζεται σε όλες τις μετέπειτα
Αλλού πάλι μιλώντας για την «αστάθεια» γράφει: Εισάγω εις την συλλογές: Στο Ά λ λ ο τε και αλλού Α γρ ό ς της τύχης, Η μοίρα
επιστήμη νέον όρον./ανάμεσα στα τόσα Complex της ψυχολογίας/ των πεπρωμένων και στην τελευταία συλλογή. Μ ια πρόθεση στο
προσθέτω τώρα το δικό μου: της «αστάθειας»/το συναίσθημα με χάος.
πιάνει κατά κόρον./(«Εναλλαγή» από τα Σονέττα), ή για την αδυ
Εδώ μπορούν να ενταχθούν ίσως και τα ποιήματα της ιστο
ναμία: (Α υτή ν την πίκρα για την ατολμία του/πόσο καλά γνω ρικής μνήμης εμπνευσμένα από περιστατικά ή ήρωες της μυθο
ρίζω, εγώ ,/αναποφάσιστος σ 'ό λ η μου τη ζωή!).
λογίας («Ορφεύς», «Οδυσσεύς», «Λαοκόων», «Μ ήδεια»,^Π η
Βαθμιαία, όμως, στην ανελικτική του πορεία, ο Α .Δ. ανάγει σε νελόπη», «Διόσκουροι», «Αχιλλεύς», «Οιδίπους», «Ορέστης»,
επίπεδο φιλοσοφικό τα στοιχεία της προσωπικής του υπόστασης, «Ηρακλής», «Θησεύς», «Ζευς»), ή από ιστορικά γεγονότα και
της ιδιοσυγκρασίας του. Ο ι λέξεις και οι έννοιες που υποδηλώ πρόσωπα («Κυνάγειρος», «Γράκχοι», «Κλεομένης ο Γ'»).
νουν αναβαθμίζονται με γνώμονα όχι μόνο το ψυχικό κλίμα του, Ακόμα και κείνα που αναφέρονται σε ιστορικούς χώρους και
αλλά και τις λογικές προεκτάσεις τους. Προχωρεί έτσι πέρα από αγάλματα («Ηνίοχος», «Ά ρτεμις», «Μυκήναι», «Επίδαυρος»).
στενά υποκειμενικές καταστάσεις. Σταδιακά η ένδον έρευνα τον
Στο ποίημα «Ά θυρμα» επεξηγεί πώ ς λειτουργεί η ιστορική
ωθεί στην αντικειμενική θεώρηση των στοιχείων που είναι κοινά του μνήμη: Μνήμη, ζωή, είμαι γεμάτος μια μεγάλη/μνήμη, σα
σε όλους και συνιστούν τον πυρήνα, τα φιλοσοφικά δεδομένα του μεσ ' α π ' ότι έγινε να 'χω περάσει/ο ίδιος - ξένα γεγονότα,
υπαρξιακού προβλήματος. Ο χρόνος, το πεπρωμένο, η τύχη, η μνήμη δίκιά μ ο υ -,/είμ α ι γεμάτος μια μεγάλη μνήμη, σα/να 'χω
μνήμη, η φαντασία, η ματαιότητα, ο θάνατος π»υ άλλοτε αποτε όλη την Ιστορία ζήσει ο ίδιος, ο ίδιος ένας για όλους, όλους
λούσαν σημαντικό, βέβαια, τμήμα της ποίησής του, σιγά-σιγά τους ανθρώ πους./Ω έμπορε της Δ α μα σκού και δούλε από τα
εγκαθίστανται στο επίκεντρό της. Αυτή η μεταβολή είναι έκδηλη Σούσα,/από δικό μου παρελθόν σας φέρνω π ίσ ω ./Ά θ υ ρ μ α
στ' αποσιωπημένα ποιήματά του. Δεν πρόκειται για στροφή, είμαι, άθυρμα στα χέρια μιας/παντοδύναμης αιώ νιας μνήμης
υπάρχει όμως ένας αναπροσανατολισμός που διαγράφεται εντο κοινής.
νότερα στην περίοδο 1960-1965 ξεκινώντας με τις συλλογές « Έ ν 
Αυτή η αιώ νια κοινή μνήμη, είναι το άμεσο, αλλά απροσδιό
δον» και «Αυτή η πραγματικότητα και η άλλη».
ριστο και ιδεατό αποτέλεσμα της ροής του χρόνου. Και ο
Σ ’ αυτόν τον ήδη γνωστό του χώρο, που τον εκπροσωπεί καλύ χρόνος με την άτεγκτη φθορά που καταλήγει μοιραία στο
τερα, ο Α .Δ . δρα ποιητικά στα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, θάνατο, απασχολεί τον Α .Δ. σ’ όλη την ποίησή του. Η ιδιοσυγ
κινείται ανετότερα δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο έργο που κρασία του, η φιλοσοφική του ενατένιση των πραγμάτων, απο
κερδίζει ολοένα σε βάθος και νοήματα και όπου τα αντιαισθη δέχονται το αυταπόδεικτο, την ματαιότητα του κόσμου τούτου
τικά ολισθήματα αποφεύγονται.
(καμμιά φορά - ποιήματα) και όπως διαπιστώνει στο «Φτά
Η μνήμη, η λήθη, η φαντασία, το όνειρο και η αλληλοεξάρ- σιμο» (Έ νδον): Αιώ νων πλά νες και αδυναμίες/την συγκατάτησή τους αποτελούν την πρώτη ύλη. την αστήρευτη πηγή που βασιν εδίδαξαν/με την αποδοχήν του πρόσκαιρου και του
τροφοδοτεί την ποίησή του. Δημιουργία γίνεται η ανάμνηση/... ματαίου. Ούτε την φθορά, ούτε τον θάνατο, τον αήττητο χάρο
και πάντως, πρόθυρο: της τέχνης. Α ποφαίνεται στην «Πραγμα της δημοτικής μας ποίησης, προσπαθεί να εξορκίσει. Απλώς
τεία».
κάνοντας βαθιές τομές και καίριες διαπιστώσεις καθώς μελετά
Με την πάροδο του χρόνου, όμως, αρχίζουν να τον ενδιαφέ τα εγκόσμια, πασχίζει να ερμηνεύσει το φαινόμενο της ζωής και
ρουν αυτές καθεαυτές οι έννοιες. Προβαίνει στην ανάλυση και τα επιφαινόμενά του: τα αισθήματα, τις ιδέες, το όνειρο, τη
αξιολόγηση του ρόλου τους στη ζωή. Στα 1964 παρουσιάζει την φαντασία. Αφουγκράζεται διαρκώς, με δέος τους αμείλικτους
συλλογή Π ερί μνήμης με τον καθοριστικό υπότιτλο «Σπουδή σε κτύπους κάποιου αόρατου εκκρεμούς. Ε σπατάλησα τον χρόνο
ποιήματα». Γι’ αυτήν την ενότητα, που περιλαμβάνει 20 νέα μου τον πολύτιμο, θα αναφωνήσει και αλλού πάλι αποφαίνεποιήματά του, ανασύρει άλλα 16 παλαιότερα από προηγού ται... Και
μενες συλλογές - που τα περισσότερα θα περιπέσουν πάλι στην όπως όλα τα ανθρώ πινα (και μη)/το ποίημα του χρόνου την
αφάνεια μια και δεν θα μπουν στην έκδοση Τα ποιήματα.
επίσπευση/φοβάται ποικιλοτρόπω ς (Έ νδον). Δεν μπορεί
Παράλληλα όμως, σε μια σειρά από ποιήματα που καμιά δυστυχώς, να σταματήσει, να συγκροτήσει έστω τον ΧΡΟΝΟ
φορά θυμίζουν δοκίμια, εξετάζει το φαινόμενο μνήμη κάτω από που ισοδυναμεί με την ΖΩΗ. Και η ζωή είναι υπέρτα το αγαθό
διαφορετικά πρίσματα, παραθέτοντας αφορισμούς, δίκην και μόνο. Καθώς λέει στον «Ορφέα»: η ζωή, ακόμα/και χω ρίς
αξιωμάτων. Στο «Αμετάκλητα» διαπιστώνει πως οι μνήμες δεν την Ε υρυδίκη, γλυκειά είναι./Τόσο που ανενδοίαστα, α δί
μεταφέρουν τα αισθήματα και πω ς ό, τι έχει περάσει, ερμητικά/ σταχτα/την προτίμησες - απόφαση πολύ ανθρώπινη. Ανάλογη
22 οε μια αμετάδοτη μοναδικότητα/κλεισμένο μένει, στεγνά... Στα είναι και η στάση που έχει τοποθετήσει και στο ποίημα «Αχιλ«Χρόνος», «Παράδοξον», «Λήθη», «Απώλειες» ερευνά τις λεύς».
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Δεν εξαντλείται όμως ο ποιητής σε αποφθεγματικές ρήσεις
που θα κινδύνευαν να καταντήσουν, σ’ εσχάτη ανάλυση, κοινο
τοπίες. Επιχειρεί και με την τύχη την ίδια επίμονη ανάλυση.
Καταρχήν κάνει ένα σαφή διαχωρισμό της έννοιας Τύχη από
την μεταφυσική χροιά του πεπρωμένου, του Γραμμένον ή Γρα
φ τού όπως το συναντάμε στη δημοτική ποίηση και την καθημε
ρινή μας γλώσσα. Σ το χώ ρο τον απρόσιτο, της ειμαρμένης,/τα
πεπρω μένα συγκρούονται και είναι η τύ χη ./ (Η μοίρα των
πεπρωμένων). Αλλού αναφέρεται στο φόβο της δυσμένειας της
τύχης που εναλλάσσεται ταχύτατα με την ελπίδα για την ενμένειά της, επιμένοντας πάντα την αέναη ρευστότητα των κατα
στάσεων.
Το αισθητικό πιστεύω του Α .Δ . εναρμονίζεται με την εσωστρεφή του τάση, μ’ αυτήν την απέχθεια για πανηγυρικές εξω
τερικεύσεις αισθημάτων. Δ ιατυπώνεται συχνά στα κείμενά του,
Στη δεύτερη περίοδο της δημιουργίας του, προχωρεί σε δ ια  εκφραζόμενο ευθέως με «διαγνώσεις» που αφορούν στα «συμ
λεκτικές αναλύσεις και καταλήγει σε συμπεράσματα κατηγορη πτώματα» του ποιητή και της ποίησης ή με «συνταγές» όπως
ματικά και αμετάκλητα. Η προαίσθηση αρχικά, και αργότερα η π.χ. στα «Παραλειπόμενα εις την ποιητικήν εργασίαν (Α πό τις
βεβαιότητα του επερχόμενου τέλους, καθοδηγούν την συλλογι εξομολογήσεις κάποιου ποιητού)» (Ν έα ποιήματα), «Ο ποιητής
στική του στις πιο ολοκληρωμένες και εκτεταμένες, ώριμες συν α», «Ο ποιητής δ» (Α υτή η π ρα γμα τικότητα και η άλλη), «Το
θέσεις του που βρίσκονται στα σύνορα φιλοσοφικού δοκιμίου ποίημα» (Η μοίρα των πεπρωμένω ν), «Ο ποιητής», «Καβάφης»
και συμφωνικού ποιήματος. Στις τελευταίες του συλλογές, Ά λ  (Π ερί μνήμης). Αυτό το τελευταίο οριοθετεί σαφώς την αισθη
λο τε και αλλού, Ο αγρός της τύχης, Η μοίρα των πεπρω μένω ν τική του τοποθέτηση: Τη φαντα σία την εντελώ ς αδέσμευτη/δε
και την ημιτελή Μ ία Πρόσθεση στο Χ άος, ο Χρόνος είναι ένα συμπαθώ. Δ εν έχει χάρες. Κ αι είναι/χρήσιμη για τα όνειρα
τραγικό πρόσωπο πανταχού παρόν. Σε επιγραμματικές φ ρά μ ό νο .../Α υ τή ν εγώ αγαπώ /τη φαντα σία τη δεσμενμένη/την οδη
σεις, σε σκέψεις, φευγαλέες τάχατες, που εναλλάσσονται με γούμενη φαντασία πον,/όλο σνγκίνηση, π ά ντο τε γύρω από
λογικούς συνειρμούς. Επανέρχεται σε στροφές και αντιστρο πολύτιμ α εμπόδια έρπει. Και/χρήσιμη είναι - τόσο — για την
φές, σε συστοιχίες στίχων αποτελώντας το υπόβαθρο, την νομο τέχνη μον».
τέλεια της γραφής του:
Ά λλοτε πάλι εκφράζεται με τρόπο έμμεσο, με κριτική δ ιά 
Ο Χρόνος,/ο χρόνος ένας άνεμος είναι ίσως/ή μια βοή, που
μέσα της ατελέσφορα/η αιώ νια τελείται πάλη/... Το συνεχές τον
χρόνον πλάνη/... Η πλάνη έγκειται στον ενικό τον χρόνον. (Η
Μ οίρα των πεπρωμένων).
Μέσα από τους δαιδάλους των ιδεών και των σκέψεων,
παράλληλα με την συνεχή ιχνηλασία της σημασίας του χρόνου,

θεση, όπως στο «Τετέλεσθαι» (Ν έα ποιήματα), όπου ανασκα
λεύοντας τα κατάλοιπα φίλου που πέθανε μονολογεί: Ε δώ
βλέπω κι άλλα/που δεν ήξερα. Κ αλά σ χετικώ ς./Ό μ ω ς πο λύ ς ο
στόμφος, καθώς/και τότε του ’λ εγα.
Γι ’ α υτές μον τις πα ρα τηρήσεις πολλές φορές μαλώ σαμε... Δ ια 
βάζοντας όμως το ίδιο ποίημα στη νέα του μορφή, έτσι όπως
έχει τώ ρα μπει σ’ «Τα ποιήματα», διαπιστώ νω πω ς ο Α .Δ .

διαμορφώνεται βαθμιαία η βαθύτερη και μόνη πίστη του
ποιητή, ο κεντρικός πυρήνας της φιλοσοφικής του θέσης απέ ξαναγράφοντάς το αποφεύγει τους πλατυασμούς, τα περιττά,
ναντι στη ζωή και τα γεγονότα. Πρόκειται για την πίστη προς συμπτύσσει, αποσιωπά σκέψεις κι αισθήματα, αφήνοντας τον
την τύχη Θ εόν αληθινό, μα διαρκώ ς ανεντάπιστο. Εδώ και στη αναγνώστη να τα εικάσει: Εδώ βλέπω κ ι’ άλλα π ο ν δεν ήξερα./
ρίζεται η εξήγηση ή μάλλον η εκ των υστέρων δικαίωση των Κ α λά σχετικώς. Ό μ ω ς καθώς/και τότε του ’λεγα , π ο λύ ς ο
δισταγμώ ν, της ατολμίας, της α σ τα θ εία ς του, αυτή η διαίσθηση
των νεανικών του χρόνων, που αποτελεί φραγμό στις παρορμήσεις του, περί της ματαιότητος των πραγμάτων. Συγχρόνως
όμως γίνεται πιο έντονη μέσα του η αίσθηση ότι η αξία της ζωής
έγκειται στην απαράμιλλη ενφορία π ο ν προσφέρει το απροσ
δόκητο, το άγνωστο που φοβίζει και γοητεύει συνάμα.
Ενώ η αναφορά στην τύχη ή τη μοίρα είναι περιστασιακή στα
δεκαπέντε πρώτα χρόνια της ποιητικής του παρουσίας, από την
συλλογή Ά λ λ ο τε και Α λλο ύ (1966) αρχίζει να τον απασχολεί
ουσιαστικά, έτσι που να την συναντάς συχνότατα στα κείμενά
του. Οι ιδιότητες που της αποδίδει, η πληθώρα επιθέτων και
χαρακτηρισμών που χρησιμοποιεί, θυμίζουν βυζαντινές υμνω

στόμφος/ελάττω μα π ο υ διόρθωσε ο θάνατος. Αυτή η ίδια επε
ξεργασία και άλλων κειμένων που διατήρησε θ’ άξιζε ίσως να
γίνει αντικείμενο βαθύτερης μελέτης. Ίσ ω ς να μπορούσε νο
καταδείξει, περισσότερο από τις διακηρύξεις του ποιητή, την
πρακτική εφαρμογή των αισθητικών του αντιλήψεων.
Ξεκίνησε την ποιητική του θητεία με σαφείς και βαθιές
Καβαφικές επιδράσεις. Τόσο στην έκφραση και τη γλώσσα όσο

και στη θεματική του. Χρειάστηκε να περάσει χρόνος πολύς για
να εξαλειφθούν (και όχι ολότελα) αυτά τα ίχνη, τουλάχιστον
στην επιφάνεια της γραφής του, γιατί ο δρόμος που ακολού
θησε, ενώ στην αρχή έμοιαζε κάπω ς παράλληλος, γρήγορα α πο
μακρύνθηκε από την περιοχή του Καβαφισμού, πλησιάζοντας
δίες για την Παναγία. Ε ίναι παντοδύναμη, ανεξάντλητη, α νε στην στιχουργική, στην τεχνοτροπία, περισσότερο τα Κάλβεια
ξέλεγκτη, περιπα ιχτική, εχέμυθη (κρατάει καλά τα μυστικά), μέτρα. Χάρη στην πρόσβασή του στη γαλλική ποίηση, έχει συγ
α σκεί σατραπεία, έχει δύναμη α νατρεπτική, όλα τα φέρνει, ε π ι- ' χρόνως επηρεαστεί από τους Παρνασσιακούς και ειδικότερα 23
λέγει το Ε Ν Α μ ε σ ’ α πό τ ’ άπειρα.

Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο ·
τον Malarmé. Η εκλεκτική αυτή συγγένεια υπάρχει και στη συμ
περιφορά των δύο ποιητών και στή μέθοδο που πρέπει ν ’ ακο
λουθήσει ο αναγνώστης που θέλει να τους πλησιάσει· στην
προσπάθεια που θα χρειαστεί να καταβάλει για να ανακαλύψει
τις μυστικές διόδους που ακολούθησαν για την τελείωση των
κειμένων τους.
Α πό τις άλλες απηχήσεις η πιο φανερή είναι από τον δια κρι
τικό λυρισμό του T.S.Eliot και, στα παλαιότερα ποιήματά του,
τον πικρό ρεαλισμό του R. Brook.
Υπάρχει όμως στο έργο του και η επιρροή από κλασικούς Έ λ 
ληνες φιλόσοφους, τον Ηράκλειτο, τον Ε πίκουρο, τον Π υθα
γόρα αλλά και η έλξη που ασκούν ο Πασκάλ και π ιο πολύ ο
Σοπενχάουερ.
Ο μεγάλος πλούτος της γλώσσας του Α .Δ . και η ευαισθησία
του στις αποχρώσεις των λέξεων, που οφείλονται βέβαια και
στις καταβολές του, μια και οι δυο γονείς του ήταν φιλόλογοι,
συνιστούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για να πετύχει
τους στόχους του. Η αρχική προσκόλληση, ωστόσο, στον Καβα
φικό λόγο και η συνακόλουθη μίμηση για αρκετό διάστημα των
λόγων και συντακτικών τύπων του Αλεξανδρινού στέρησαν

συχνά από την ποίησή του τις ευκαιρίες να αναπτυχθεί άνετα,
ν ’ αποκτήσει αυτοτέλεια μορφής. Χρειάστηκε να περάσουν
αρκετά χρόνια για να εξελιχθεί η γραφή του σε μια στρωτή
δημοτική, ν ’ αποβάλει τις μετοχές του ενεστώτα και άλλα στοι
χεία της γλώσσας, αυτά κυρίω ς που δεν έχουν π ια καμιά α πή 
χηση. Πολλά άλλα στοιχεία όμως από την καθαρεύουσα ή την
τεχνική και γραφειοκρατική ορολογία καθώ ς και σπάνιες
αρχαϊκές ακόμα λέξεις τα διατηρεί χρησιμοποιώντας τα άνετα
και επωφελώς στην ποιητική του. Το ουσιώδες είναι να συμβά
λουν στο ποίημα, να μην αντιτίθενται στο λεπτό οξυμένο αισθη
τικό του κριτήριο.
Η πορεία του Α .Δ . στον κόσμο κ αι χρόνο των αισθημάτων
και των ιδεών, στο χώρο της ποίησης, γίνεται με μιαν απόλυτη
συνέπεια. Ό ν τα ς ένας συγκροτημένος εσωτερικά άνθρω πος με
βαθιά γνώση και έκτακτη διαίσθηση των πραγμάτων της ζωής,
κινήθηκε εκτός συρμού, παραμερίζοντας το επίκαιρο και αποφεύγοντας τις προχειρότητες κ αι τις προθήκες που διακρίνουν
πολλούς από τους συγχρόνους του. Έ μεινε πάντα καθηλωμένος
πεισματικά στις φιλοσοφικές αξίες και τα αισθήματα που διέπουν την ανθρώπινη υπόσταση.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΛΝΙΩΤΙΙΣ

ΤΑ Μ Α ΪΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

νονται για να φτάσουν σε μια ευρείας επιφά
νειας ποιητική σύνθεση που φέρει τον τίτλο
«Νατάσα Πανδή ή παιχνίδι με την λέξη
Ξένος» -μετωνομασία ή σχόλιο του γενικού
τίτλου. Εξάλλου αυτή ακριβώς η σύνθεση
Έ λενα Χουζούρη
σημασιοδοτεί και την καινούργια οπτική στην
οποία ο ποιητής προσπαθεί να υποτάξει τις
λέξεις και όσα αυτές εναποθέτουν στο
ποίημα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τα πρώτα ποιήματα του βιβλίου και ιδιαί
Η ιστορία του ξένου και
τερα τα «Σε μια παραλία το 1960 ή στο Ρυθμό
της λυπημένης
της Μπάντας» και «Πάντα θυμάμαι τους
Εκδ. Υάκινθος, Αθήνα 1987
γονείς μου» αποτελούν συναρθρώσεις του
προηγούμενου ποιητικού λόγου του Γ.Μ. με
Ο Γιώργος Μαρκόπουλος με την εικοσαετή αυτόν που διεκδικεί σήμερα. Υφολογικές δια
του παρουσία -πρωτοεμφανίστηκε το 1968 φοροποιήσεις εμφανίζονται ήδη από το
με την συλλογή «Έβδομη συμφωνία» σε ποίημα «Στη Μάντρα του Ασύλου» -τ ο οποίο
ηλικία 19 χρόνω ν- επιβεβαιώνει την άποψη θεωρούμε περιέχει εν σπέρματι ό,τι θα κατα
ότι η «Γενιά του 70» ούτε αρραγής, ούτε θέσει ο ποιητής με την σύνθεση «Νατάσα
ομοιόβαθμη είναι. Αντίθετα χαρακτηρίζεται Πανδή...» Υφολογικές ανατροπές -άγνωστες
από έναν πολυκεντρισμό ύφους, περιεχο ίσως και κάπως άξενες με το συνολικό ήθος
μένου και βέβαια ποιότητας. Ο Μαρκόπουλος και ύφος του ποιητή- με έντονες υπερεαλιείναι μια από τις εντονότερες φωνές της στικές φωτοσκιάσεις, έχουμε στα ποιήματα
γενιάς του και έχει ήδη καταθέσει τα αποδει «Εις την Οδόν των Γυναικών» και τη «Ωδή
κτικά στοιχεία μιας ποιητικής προσωπικό στον Παίκτη της ΑΕΚ και της Εθνικής Χρήστο
τητας με ελεγχόμενους κώδικες και προ Αρδίζογλου». Αλλά το τολμηρότερο βήμα ο
παντός ισορροπία ανάμεσα στην φορτισμένη, ποιητής το επιχειρεί με την «Νατάσα Παν
από βιώματα, ευαισθησία του και την ποιητική δή...».
Το ποίημα το οποίο θεωρούμε ότι έχει δρατου λέξη. Έτσι μπόρεσε να αναδείξει τον
κόσμο του και να ομιλήσει την γλώσσα της ματουργικές αξιώσεις στηρίζεται βασικά σε
ποίησης με τον αναγνώστη. Βιωματικός δύο παράλληλους μονολόγους, της Λυπη
ποιητής ο Μαρκόπουλος εγγράφει το βίωμά μένης κδι του Ξένου. Μονόλογοι οι οποίοι στο
του στην ποιητική διάλεκτο μεταποιώντας το τέλος, ταυτίζονται και διυλίζονται στον λόγο
από προσωπικάσε συλλογικό. Οι ποιητικοί του ίδιου του ποιητή-αφηγητή, ο οποίος απο
του χώροι είναι αναγνωρίσιμοι στον αναγνώ βάλλει τις περσόνες που υποδύεται μέχρι
στη. Χώροι αστικοί, κοινωνικοί, καθημερινοί. τότε. Δηλαδή της Νατάσας Πανδή-λυπημένης
Χώροι της πόλης που βίωσε με τραγικότητα το και του Ξένου.
Λειτουργικός άξονας και των δύο μονο
παρελθόν της και φέρει ως σήμερα τα τραύ
ματά της. Διάχυτη η νοσταλγία και η πίκρα για λόγων και πάλι η μνήμη. Άλλωστε για τον
στιγμές που δεν ολοκληρώθηκαν, για ζωές ποιητή «θα υπάρχει πάντα αυτό το σαρκο
που κόπηκαν στη μέση, για καταστάσεις που βόρο κατοικίδιο ερπετό, η μνήμη, που θα
επιβλήθηκαν και κατέστρεψαν την ανθρωπιά μακραίνει ή θα κρατάει κοντά τα πράγματα».
και την ικανότητα για επικοινωνία και ουσια Υιοθετώντας την φόρμα της ποιητικής πρόζας
στικές ανθρώπινες σχέσεις. Ένα αεράκι ο Μαρκόπουλος επεκτείνει ό,τι εν σπέρματι
καρυωτακισμού αναταράζει την ποιητική έδωσε με την «Μαρία» και τις «Κάμαρες
ατμόσφαιρα του Μαρκόπουλου που όμως Εργένηδων» στους «Πυροτεχνουργούς».
καταλαγιάζει από την διάθεση του ποιητή να Εννοιολογικά μάλιστα ο πυρήνας της «Ιστο
μείνουν όρθια στην μνήμη όσα η ζωή κατερεί ρίας του Ξένου και της Λυπημένης» νομί
πωσε. Άλλωστε η μνήμη γρηγορεί στην ζουμε ότι πρέπει να αναζητηθεί στην «Μα
ποίηση του Μαρκόπουλου και δεν αφήνει την ρία», αν δεν είναι η Νατάσα Πανδή η άλλη όψη
συνείδηση να ησυχάσει. Μέχρι και το τρίτο του ίδιου νομίσματος. Η υφολογική -κ α ι επι
του βιβλίο, τους «Πυροτεχνουργούς» ο Μαρ κίνδυνη βεβαίως ως προς τους πολλούς σκο
κόπουλος κατέθετε ως επί το πλείστον ποιή πέλους που συναντά- τόλμη του Γ.Μ. προ
ματα μικρών βασικά επιφανειών, πλεγμένα χωρεί με ποικιλία ανατροπών του ποιητικού
γύρω από έναν υποτυπώδη μύθο με τόνους υλικού των δυο μονολόγων. Έτσι τα αφηγη
ελάσσονες και εξομολογητικούς αλλά και με ματικά στοιχεία του ποιητικού λόγου -υ π ε ρ 
εκρηκτικές εσωτερικές φορτίσεις και δυνατά βολικά κάποτε σε σχέση με το ποιητικό τους
φινάλε. Οκτώ χρόνια μετά τους «Πυροτε βάρος- ανατρέπονται από ψήγματα διαλό
χνουργούς», ο Γιώργος Μαρκόπουλος επα γων, θραύσματα ημερολογιακών σημειώσεων,
νέρχεται με μια φιλόδοξη ποιητική ομολογία. καθώς και έξι εμβόλιμων «κειμένων» εν ήδη
Στο καινούργιο του βιβλίο, «Η ιστορία του ιντερμέντζων ή χορικών. Αυτά τα «κείμενα»
Ξένου και της Λυπημένης» θα υποστηρίζαμε πυροδοτούν την όλη σύνθεση και την οδη
ότι δομεί το υλικό του με βάση ένα γραμμικό γούν στην υπέρβασή της. Το πρώτο, μάλιστα,
σχέδιο του οποίου οι όγκοι συνεχώς διευρύ το δεύτερο και το τρίτο αποτελούν δείγματα
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ποιητικής γραφής και ευαισθησίας. «Περνάει
η τίγρη τα βράδυα σε αστροφεγγιές και μπουρίνια. Και όπως η σκύλα τον άντρα που έχει
τρέλα οσμίζεται. Του ζώου εσύ κυνηγέ αν
χασάπης θε να 'σαι και κρέας ωμό αν πουλάς,
την τίγρη σκότωσέ την. Αν ταυρομάχος με του
κινδύνου τη μοίρα αγκαλιά, λάβωσέ τη βαριά
και άφησέ την. Και αν την τίγρη αγαπάς μη
φοβάσαι- μαζί θε να ζήσετε». (Κείμενο Πρώτο
Το τραγούδι της τίγρης). Οι γνώριμοι λυρικοί,
εξομολογητικοί τόνοι της ποίησης του Γ.Μ.,
χρωματίζονται από υπερεαλιστικές πινελιές.
Ο παρατατικός -αγαπημένος χρόνος του
ποιητή- μακραίνει και διαστέλλει τον χρόνο
και δυναμώνει την παρουσία της μνήμης. Ορι
σμένες φορές βέβαια οι υπερεαλιστικές προ
τιμήσεις του ποιητή φτάνουν να γίνονται
λόγιες -ιδιαίτερα σε ορισμένα από τα πρώτα
ποιήματα- έτσι ώστε να αφαιρούν από την
πλούσια και πηγαία ποιητική ευαισθησία του
Γ.Μ. Επίσης μια κάποια έλλειψη οικονομίας
που χαρακτηρίζει κάποτε την μεγάλη ποιη
τική σύνθεση είναι μια από τους σκοπέλους
που ήδη αναφέραμε.
Ο Γ.Μ. με το τελευταίο του βιβλίο στήνει
ένα σκηνικό για να τοποθετήσει τα δύο βασικά
του πρόσωπα. Το σκηνικό επαρχιακής πόλης η
οποία λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης
παρόντος και παρελθόντος, ως κοινός τόπος
αναπαράστασης γεγονότων και καταστάσεων.
Η πόλη αυτή είναι ένας ακρωτηριασμένος
χώρος, ένας τόπος ωδίνης και ερειπίων, όπου
το μόνο άφθαρτο είναι η μνήμη. Μέσα σ’ ένα
τέτοιο χώρο ο έρωτας όχι μόνον δεν μπορεί να
μείνει ανέπαφος αλλά ακολουθεί μια επιταχυ
νόμενη διαδικασία αποξένωσης και ερημιάς.
Ο Γ.Μ. περιορίζοντας τις έντονες κοινω
νικές αναφορές της μέχρι πρόσφατα ποίησής
του προχωρεί σε μια ενδοσκόπηση του σημε
ρινού ερωτικού τοπίου, καθώς αυτό αναδεικνύεται μέσα από τα τραύματα, τους φόβους, .
τις αναστολές που φέρουν εντός των τα
άτομα, τα σημαδεμένα από μια προϊούσα κοι
νωνική και συνειδησιακή φθορά. Οι δύο τύποι
του Γ.Μ. εκπροσωπούντο δύο φύλα και σημα
τοδοτούν την αποξένωση και την ανικανότητά
τους για επικοινωνία και ουσιαστική ερωτική
συνομιλία. Μονολογούν, δεν συνδιαλέγονται.
Δεν αναγνωρίζονται ούτε μεταξύ τους, ούτε
στην πόλη στην οποία βρίσκονται. Κουβαλούν
και οι δύο μια επιβαλλόμενη έξωθεν μοίρα.
Μόνον η μνήμη είναι σημείο αναφοράς τους.
Ό,τι συμβαίνει δεν είναι παρά αναπαραστά
σεις του παρελθόντος μέσω της μνήμης.
«Κάποτε ως ξένος γνώρισα μια κοπέλα ξένη
και αυτή σε ξένη πόλη». Η προσπάθειά τους
να γυρίσουν στις πρωταρχικές πηγές τους, να
αντλήσουν από τη μνήμη και να καταρρίψουν
τους μύθους που τους επιβλήθηκαν και τους
βασανίζουν, κερδίζοντας έτσι την αθωότητα
και την αλήθεια, άρα και τον ουσιαστικό
έρωτα, αποτυγχάνει. Θα παραμείνουν μονή- 25
ρεις και ά-ξένοι.

ΠΟΙΗΣΗ
Ανθούλα Δ ανιήλ
ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Ίσκιοι
Εκδ. Κώδικας, Αθήνα 1987
Απωθημένες στα βάθη της ψυχής δυνάμεις,
οι ερωτικές φωνές, η μουσική των αισθή
σεων, οι μνήμες, τα σκιρτήματα, οι μικρές
εκρήξεις, οι αντιλαμπές πίσω από τη φαινο
μενική γαλήνη και τη λεία επιφάνεια η
μυστική πορεία ακολουθεί τον αόρατο δρόμο
της. Ο άνθρωπος διχασμένος στον μέσα και
στον έξω εαυτό του, στον καθημερινό—επι
φανειακό και στον άλλο αντίδικό του νιώθει
τη διαρκή πάλη με το άλλο εγώ που καλά
οχυρωμένο περιμένει. Κι έτσι πέρα από κάθε
προσωπική επιδίωξη στο αθέατο μέρος της
ψυχής συντελείται ο αέναος πόλεμος. Ο
πόλεμος της ζωής με το θάνατο, του φωτός
με το σκοτάδι.
Πέρασμα από την Ιερή Πύλη, στο χώρο της
ψυχής, από τη ζεστή μαχαιριά στο μυριστικό
ανθρωποδοχείο. Ο έρωτας.
Σε τέτοιες στιγμές ή για τέτοιες στιγμές
είναι που το γήινο υψώνεται σε ουράνιο κι ο
κόσμος όλος μετατρέπεται σε γαλήνη του
άφατου, αφή ουρανού γεύση αρωματική,
σάλεμα φτερού. Κι είναι τότε που ακινητούν
οι ώρες και ο ήλιος ανασαίνει πυρετικά.
Λοιπόν η ζωή συντελείται μυστικά, δεν
έχει να κάνει με τη φλούδα αλλά με το κου
κούτσι που οι καθημερινές μέριμνες το
παραβλέπουν. Ο άνθρωπος και κυρίως ο
ποιητής, σε κάποια τέτοια ώρα απολογισμών
(έρχεται κι αυτή κάποτε) μένει μόνος με τον
εαυτό του. Κι εκεί στην εξωτερική γαλήνη
και ηρεμία των πάντων, όταν όλα τα απέξω
ακινητούν και στέκουν οι ώρες με διπλωμένα
τα φτερά ακούει τους άλλους θορύβους και
αναγνωρίζει τους ήχους του μέσα κόσμου,
αξιολογεί και κρίνει αν όχι σωστά, σωστότερα. Και τότε ξέρει πως όλα στη ζωή δεν
είναι προσιτά, όσο κι αν ψάξει: Δ εν πρό
κειται να βρεις
- δ ε βρίσκει κανείς ποτέ
τα όσα είχε πάνω στη μέθη
της αγέρωχης ψυχής του
εγκαταλείψει.
Όμως ο άλλος ήχος, ο παραγνωρισμένος
και απωθημένος στα κρυφά ενδότερα, δεν
απογοητεύεται: Και περιμένει, περιμένει
χρόνια τώρα
να γίνει ενός λεπτού σιγή,
για ν ’ ακουστεί επιτέλους,
26 ας είναι και για μια φορά,
ξανά η φωνή του.

Αυτή τη φωνή ακούει τώρα ο ποιητής.
Αυτή γίνεται λόγος κι αυτός ο λόγος μετα
γράφει σε λέξεις όλα τα αόρατα και μυστικά Κ ώ σ τ α ς Γ ά λ λ ο ς
συντελούμενα, κρυφά και άγνωστα ή παρα
γνωρισμένα αλλά και δυναμικά, έστω και ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π Α ΣΧΟ Σ
λανθάνοντα, πάντοτε παρόντα. Η ανθρώπινη Ουράνιο δέντρο
δύναμη είναι η αδυναμία και η ανθρώπινη
Εκδ. Αστέρος, Αθήνα 1987
γνώση είναι η αγνωσία. Άοπλοι,
μ ' ένα κλωνάρι
Άλλος ένας κρίκος διαφανής, ανθηρός,
ωδικά πουλιά
μιας ολοφώτεινης αλυσίδας ποιητικής που
στα χέρια
κυοφορείται μέσα σ’ ένα ποτάμι αδιάλει
τρυφερά, γυμνά χέρια
πτης,
εμπνευσμένης ροής. Μιας ροής που
κατάλληλα για
την κινεί φλέβα άπεφθης λυρικής ουσίας.
χειροπέδες.
Ο Ν.Γ. προσπαθεί να μας εξαπάτήσει. Με Μία ποιητική συλλογή γεμάτη αίμα και φως.
την ήρεμη φωνή του και την επιφατική Ουσία και πνεύμα. Μουσική και Ουρανό. Δεν
γαλήνη του παρασύρει τον αναγνώστη του σ’ είναι ασφαλώς τυχαίο ότι ο ουρανός
ένα κλίμα θεϊκής ακινησίας. Ό μως εκεί δεσπόζει στο λεκτικό ποιητικό σύμπαν του
ακριβώς είναι που κρύβεται η ποιητική Πάσχου. Η νοσταλγία του ποιητή για την
απάτη. Τώρα που ο σάλαγος του έξω κόσμου καθημερινή επίσκεψη του αγγέλου - ο
φύλακας άγγελος, αυτή η ψυχική αιθρία,
έχει κατακαθίσει, η μέσα ταραχή αποδειχρόνων
αλλοτινών παιδικής αθωότητας - ο
κνύεται ισχυρότερη της κραυγαλέας εξωτε
. πόθος για Ουρανό, πολύ Ουρανό, αφού γι’
ρικής. Μια αντιμεταχώρηση δυναμικών, μια
αμοιβαία μετάθεση του έξω με το μέσα, μια αυτόν πλάστηκε ο άνθρωπος, είναι δύσκολα
αποκρυπτόμενος. Πρόκειται για μοτίβο στα
εναπόθεση της ζωηρής νιότης στα χέρια της
θερά επαναλαμβανόμενο. Διόλου βέβαια
συνετής ωριμότητας.
πρωτότυπο. Αφού σ’ όλους τους ποιητές με
την ψυχική διάθεση του Πάσχου, τα ουράνια
δώματα είναι ο τόπος της ευδίας και της
συνεχούς νοσταλγίας. Πόθος παραμόνιμος
μα και καημός αγιάτρευτος. Ωστόσο στον
Πάσχο αυτή η αίσθηση μας τυλίγει μ’ ένα
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
τελείως προσωπικό, θα τολμούσα να πω
τρόπο. Η νοσταλγία της Λευκοπηγής, του
Η Προφητεία του φόνου
χωριού της Κοζάνης, που ’ναι γενέθλιος
Αξιών, Αθήνα 1985
τόπος του ποιητή, είναι επενδυμένη με την
ιδιότυπη, λυρική ανάσα του κατανυχτικού
Η συλλογή αποτελείται από 31 σελίδες με Ψάλτη που στα λιβάδια και τις κοιλάδες,
ολιγόστιχα αριθμημένα ποιήματα από το Α' όπου ταπεινά και α πέριπα ξωκλήσια, ο
έως το ΚΕ' Σκηνές εφιαλτικές διαδέχονται η μικρός και άδολος αυτοσχέδιος εκτελεστής
μία την άλλη. Σκυλιά που ουρλιάζουν, φωτιές «των τραγουδιών του Θεού» των τροπαρίων
στα σπίτια, ερπετά στο κεφάλι, σαύρες στα και των μεγαλυναρίων, ζούσε τη λευκότητα
χέρια και πάλι φωτιά και θάνατος και τάφοι των ημερών. Τον παράδεισο δηλονότι της
και σκυλιά. Ό λα προμηνύουν και προφη Λευκοπηγής. Εύκολα κανείς μαντεύει κι αν
τεύουν το φόνο:
ακόμη δεν γνωρίζει τον άνθρωπο στην προ
σωπική ζωή του, τι βίαιο και οδυνηρό ξερριΕίδα κι αυτή τη νύχτα
ζωμό ζει στην Αθήνα ο ποιητής. Στο μεγάλο
Να γράφει κύκλους στο φεγγάρι νυχτερίδα
άστυ, βέβαια, είναι Καθηγητής της αγιολο
Να μ ε σκεπάζει κάτω α π ’ τη σκιά της
γίας και Υμνολογίας, μα ζει τη μεγάλη διά
Στο άπειρο το στήθος μου να σκύβω (Θ')
σταση. Η άφιλη και απρόσωπη Πολιτεία με
τη σχιζοφρενική πια γιγάντωση και αποξέ
Κάτω από το στρώμα παλιές εφημερίδες
νωση είναι - τ ο βλέπεις εμφανώς στα ποιήΠριν τη σκεπάσει τ' άσπρο σεντόνι
ματά του —Κιμμέριος τόπος. Ένας Κρανίου
Για έκτακτη ανάγκη φυλαγμένη
τόπος, ο οποίος σαν τον Κρόνο καταβρο
Η είδηση κάτω από το δέρμα (ΚΔ)
χθίζει τα παιδιά του, αναλώνοντας άστοργα
- τ ι τραγικότητα! την ικμάδα του δύσμοιρου
Στίχοι όπως οι παραπάνω δίνουν καλά το αυτού Έθνους...
κλίμα του αποκλεισμένου στα σκοτεινά του
Μετά το «Πικρό Ψαλτήρι» του πόνου και
ενδότερα με μόνη ελπίδα, αν είναι ελπίδα, Η της προσωπικής εσωτερικής οδύνης που η
είδηση για έκτακτη ανάγκη. Η παραίτηση στο ευαίσθητη φλέβα του εβίωσε, και μας έδωσε
τέλος (ΚΕ-) είναι μια φυσική και αναμενό σπαρακτικές ποιητικές στιγμές με τον τρόπο
μενη στάση στην άνιση και ανέλπιδη προσ του Προφητάνακτος Δαβίδ, εδώ η ψυχική
πάθεια για αντίσταση στον εφιάλτη και στην ευδία κερδισμένη ως καρπός εσωτερικής και
υποταγή στην υπεροχή του.
μυστικής πνευματικής διαπάλης, έρχεται να

απλώσει ήρεμες και γαλήνιες πινελιές σ’ ένα
ολόφωτο, ασπαίροντα πίνακα γεμάτο ήχους
και εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Η ποίηση
αβίαστα αναδύεται πάλλευκη σαν το γενέθλιο τόπο του, αστερόεσσα, ντυμένη τα πιο
ταπεινά χρώματα. Καθώς τα στοχαστικά,
ήρεμα λόγια των νηπτικών της Ορθόδοξης
πνευματικής ενδοχώρας. Ιδού ένα δείγμα:
Είχε φωτιστεί απ' το κερί το σπήλαιο
του Γέροντα, μα πιο πολύ θαρώ απ' την
όψη
και τ' άσπρα γένεια τον. Μιλούσε
και η φωνή του απόναν άλλο κόσμο σα να
'φτάνε
βρίσκοντας ίσια την καρδιά, κι ας έλεγε
για θάνατο και άλλα λυπηρά παρόμοια.
Τα γένεια του προφητικό ποτάμι απ’ την
έρημο
του Ιορδάνου, ένα ρείθρο της ζωής και
κύμα
ίδιο με τον ωκεανό και την απέραντη
θάλασσα, που μας ταξιδεύει ο θάνατος.
Φεύγοντας είδα την ωραία ψυχή του - ο
ίδιος
σπόρος σταριού κάτω απ' το χιόνι- να
ονειρεύεται
την άλλη Άνοιξη με το αιώνιο πράσινο
(Ένας γέροντας, σελ. 14)
Αλλού ο στίχος του γίνεται λιτός και με κείνα
τα ανάλαφρα χρώματα της ακουαρέλας,
καθώς ο νους του συχνοδιαθαίνει τα ήρεμα
τοπία της πατρίδας του της Λευκοπηγής, ο
παράδεισος ο αξεθώριαστος στη μνήμη, των
παιδικών εκείνων λευκών ονείρων:
Κάθε φορά που στη Λευκοπηγή ακούω το
πετεινάρι
περήφανο να κράζει, μέρα ή νύχτα
θυμούμαι τις δύο βρύσες, που είχαν γίνει
από τα δάκρυα τα καυτά του άγιου
Πέτρου τότε γιατί πια δεν μετριούνται οι
αρνήσεις μου...
(0 Πετεινός, σελ. 19)
Τι ποιητικές διαστάσεις παίρνει η νοσταλγία
των παιδικών του εσπερινών στα ξωκκλήσια
της Λευκοπηγής.

Χάρης Βλαβιανός
Με τα μάτια σου και μια μεταφορά

Α ν ο ίγ ω τη σ κ η ν ή τ ο υ έρ ω τα
Χ ε ιρ α γ ω γ ώ ν τ α ς τ η ν α π ο υ σ ία σ ου:
Λ ευ κ ά π έτα λα
Π ρ ά σ ιν ο π ε τ ρ ά δ ι
Τ α δ ά χ τ υ λ ά σ ο υ μ ια π α γ ω μ έ ν η θ λίψ η .
Μ ν ή μ η π ρ ώ τη .
Β ρ ο χ ή , βροχή
Τ η ς α κ ρ ο π ο τα μ ι ά ς οι λ εύ κ ες
Κ α ι το μ ε λ α γ χ ο λ ικ ό μ ο ν ό ξ υ λ ο γ ια τ ο υ T rin ity
τ ο ν φ λ ο γ ε ρ ό ε ρ έ τ η /ε ρ α σ τ ή
Ύ σ τ ε ρ α η α π ώ λ ε ια κ ι η π τώ σ η .
Μ ν ή μ η δ ε ύ τ ε ρ η ...
Μ έ σ α α π ό τ α ο ρ ά μ α τ α μ ια ς ε ξ ιλ α σ τ ή ρ ια ς π α ν ν υ χ ίδ ο ς
Α ν α δ ύ ε τ α ι ο χ ρ η σ μ ό ς τ η ς σ υ ν τ ρ ιβ ή ς .
Α π ' όλη α υ τή ν τη ν ο μ ο ρ φ ιά π ρ έ π ε ι κ ά τ ι ν α μ είνει
Ο ; φ α λ λ ικ έ ς δ ια σ τ ά σ ε ις ε ν ό ς Ιώ τα Β ιβ λ ικ ο ύ
Θ α ο δ η γ ο ύ σ α ν δ ίχ ω ς ά λ λ ο σ τ α λ ά θ ο ς σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α
Ό μ ω ς π ο ιά μ ο ν α δ ικ ή ε ικ ό ν α ο ρ ίζ ε ι α υ τ ό τ ο π ά θ ο ς μ ο υ ;
Ν ' α ν α λ ώ ν ε σ α ι γ ια μ ια α σ ώ μ α τη μ ο ρ φ ή
Ε ίν α ι έ ν δ ε ιξ η τ ρ ό μ ο υ ή;
Έ χ ε ι ς δ ίκ ιο : είμ α ι έ ν α ς α κ ρ ω τ η ρ ια σ μ έ ν ο ς π ο υ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί
ν α τ ο υ π ο ν ά ε ι το κ ο μ μ έ ν ο τ ο υ χ έ ρ ι.
Γ ρ ά φ ω τη γ λ ώ σ σ α τ ο υ έρ ω τα σ η μ α ίν ε ι λ ο ιπ ό ν
Γ ρ ά φ ω ό χ ι τ η ν ισ τ ο ρ ία α υ τ ή ς τ η ς γ λ ώ σ σ α ς
Α λ λ ά τ η ν α ρ χ α ιο λ ο γ ία τ η ς σ ιω π ή ς της.
Ο ι λ έ ξ ε ις α υ τ έ ς δ ε ν ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ ίπ ο τ α
Ω σ τ ό σ ο η μ ό ν η μ ο ν π α ρ α μ υ θ ία
Η γ λ υ κ ιά α π ά τ η τ η ς γ ρ α π τ ή ς α υ τ ή ς ο μ ο λ ο γία ς .
Ε π ιλ έ γ ο ν τ α ς τα σ η μ ε ία εν ό ς λ ό γ ο ν ν ε κ ρ ικ ο ύ σ ε κ α τα ρ γ ώ .
Υ π ά ρ χ ε ις ά ρ α .

Όλες τις μέρες μου στην ξενητειά κι
όλες τις νύχτες
το ίδιο πάντα όνειρο: επιστρέφω
του. Ας ακροασθούμε τον παλμό της ψυχής
στο πάτριο χώμα, όπου κι αν βρίσκομαι.
του, καθώς ακούει μυστικά την πιο θεσπέ(Επιστροφή, σελ. 20)
σιαν μουσική.
Δυνατή βέβαια η νοσταλγία του παιδικού του
Πόσα χρώματα στολίζουν τη χλαμύδα
παράδεισου. Της Λευκοπηγής το όνειρο το
σου ή αστέρια
λευκό. Αδιάλειπτη η αγάπη και ενασχόληση
ποτέ δεν έχω μάθει, Κύριε. Κι όταν περ
με τα ζείδωρα ρήματα της Φιλοκαλίας και
νάει
των μυστικών της ερήμου, αλλά πιο ισχυρή
την άνοιξη ένδροσος άνεμος,
θαρρώ η έλξη του πόθου του Αγαπητού
λέω πως θα είναι η ανάσα σου
όπως θα 'λεγε κι ο Βερίτης. Με τι χρώματα
ή το αεράκι που έρχεται απ’ το θείο σου
φιλοτεχνεί τη χλαμύδα του Θεανθρώπου ο
ένδυμα
ποιητής. Ψιλοβελονιά κεντημένος ο ύμνος
καθώς οι άγγελοι το ανασηκώνουν

να μη αγγίξει τα βρεγμένα χώματα
[...]
Εντύπωση μα κι ευχάριστη έκπληξη προκαλεί εξ άλλου και το εξομολογητικό
κείμενο-συνέντευξη του Πάσχου για την
ποίηση με το οποίο κλείνει το βιβλίο.
Είναι μια υποθήκη, θαρρώ, μιας γνήσιας
ποιητικής φύσης, γεμάτης λυρική και
θρησκευτική ουσία, που αποκαλύπτεται
και αποκαλύπτει τα πιο ακριβά δώρα της 2
Ποίησης.

Η μοιραία αερογέφυρα
της Εθνικής Αντίστασης

0

Εκδόσεις Γλάρος
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Αναρχικός λόγος
και ποίηση
Λ ίτ σ α Τ ρ α γ ια ν ν ο ύ δ η
Μια πρώτη σκέψη στην προσπάθεια να προσδιορίσει κανείς τη
σχέση ανάμεσα στον αναρχικό και στον ποιητικό λόγο είναι ότι
η ποίηση είναι το κατ’ εξοχήν είδος λόγου που διατηρεί μια
ιδιάζουσα αυτονομία εξαιτίας της απόκλισής του από το κανο
νιστικό της γλώσσας. Η ποίηση, δηλαδή, είναι εξορισμού ένας
τύπος αναρχικού λόγου. Ξεκινώντας με τη θέση αυτή, στη σύν
τομη ανάλυση που ακολουθεί θα στραφώ γύρω από τον προ
βληματισμό πως, πέρα από το αναρχικό στοιχείο ως ιδίωμα του
ποιητικού λόγου γενικά, αυτό που χαρακτηρίζει την ποίηση ως
λογοτεχνικό είδος είναι και μια μορφή ιστορικής εξάρτησης.
Έ τσ ι, ορισμένα ποιήματα του Σέλλεϋ -κ είμ εν α που παράγονται μέσα από την αναρχική θεωρία του Γ κόντου ιν- θα αποτελέσουν ένα παράδειγμα μέσα από την ιστορία της Αγγλικής
λογοτεχνίας που θα επιχειρηματολογούσε υπέρ της άποψης για
μια αυτόνομα αναρχική αλλά, παράλληλα, και ιστορικά εξαρ
τημένη ποίηση· θέση που θα επιχειρήσω να αναπτύξω μέσα από
την αντιπαραβολή της κριτικής της Κρίστεβα για την ποίηση ως
«σημαίνουσα πρακτική» και του Ή γκελτον για την ποίηση ως
«ιδεολογική πρακτική».
Κατά την Κρίστεβα, ενώ ο άνθρωπος έχει αναλωθεί από τη
γλώσσα σε ένα αυθαίρετο κοινωνικό σύστημα νοημάτων,
μπορεί παράλληλα, μέσα α π ’ το ατέλειωτο παιχνίδι της
γλώσσας - τ η ν αυθαίρετη σχέση σημαίνοντος και σημαινομέν ο υ - να απελευθερωθεί α π ’ αυτό τον εγκλεισμό. Ο ισχυρισμός
αυτός κορυφώνεται με τη θέση πως η ποίηση προσφέρει ασυ
νείδητα την ευκαιρία για την εκδήλωση μιας τέτοιας ιδεολο
γικής επανάστασης. Τα κείμενα των συμβολιστών Μαλαρμέ και
Λοτρεαμόν π.χ. θεωρούνται επαναστατικά από την Κρίστεβα
επειδή δηλώνουν την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στον προ
σωπικό λόγο και στη γλώ σσα.1
Στον ποιητικό λόγο, η λογική της «ομιλίας» υπαγορεύει μια
άρνηση με την προσήλωση στο απίθανο ή στο φανταστικό. Η
άρνηση όμως αυτή αποκτά γλωσσολογική υπόσταση με το να
ανακοινώνεται από τον ποιητικό λόγο. Στην ποίηση, μ’ άλλα
λόγια, πάντα σκιτσάρεται μια θέση πάνω στο φόντο της εξαίρε
σης, του αποκλεισμού. Αυτό συνεπάγεται τη συνεχή ένταση
ανάμεσα στην προσωπική ομιλία και στη γλώσσα που σημασιοδοτεί η ποίηση και, επομένως, την κατηγοριοποίηση της
ποίησης σαν ανατρεπτικό λόγο.2 Το ότι μέσα στο ποιητικό κεί
μενο ενσωματώνεται η άρνηση, σημαίνει μια συστηματοποίηση
της αίρεσης, μια παρουσίαση ενός αντί-λόγου ενάντια στο
θεσμοθετημένο και υπέρ της αποκατάστασης του ατομικού
λόγου. Η ποίηση τότε είναι μια περιθωριακή αλλά μαζί και

καταστροφική λειτουργία, είναι αναρχισμός. Τη θέση αυτή
προεκτείνει η Κρίστεβα σε μια θεωρία «αντιστοιχίας» σύμφωνα
με την οποία η επανάσταση στη γλώσσα μέσα από την ποίηση
είναι δυνατόν να ισοδυναμεί με κοινωνική επάνασταση (Kristeva La revolution, σ. 14 και Forgacs, σ. 167). Η παραγωγή
ποίησης τότε σημαίνει και παραγωγή επανάστασης.
Το πρόβλημα εδώ μοιάζει να είναι ένα είδος συνεκδοχής
όπου το μέρος, μια προϋπόθεση - η ιδεολογική επανάσταση
και, επομένως, η επανάσταση στη γλώσσα για την Κ ρ ίσ τεβα παίρνει τη θέση του συνόλου, γίνεται ορισμός της κοινωνικής
επανάστασης.
Παρόμοιο προβληματισμό πάνω στον καλλιτεχνικό αναρ
χισμό δημιουργεί και η άποψη του Ουίντ που θα μπορούσε,
ωστόσο, να αποσαφηνίσει ορισμένα στοιχεία ως προς τη σχέση
ανάμεσα σε μια διαχρονική ανάγνωση της ποίησης ως αναρ
χικού λόγου γενικά και σε μια συγχρονική ανάγνωση εκείνης
της μορφής ποίησης που μιλάει ειδικά για την αναρχία·
δηλαδή, στη σχέση ανάμεσα στη σημαίνουσα και στην ιδεολο
γική πρακτική της ποίησης. Το παράδειγμα που αναφέρει ο
Ο υίντ για να στηρίξει το επιχείρημά του υπέρ του «καταστρο
φικού μεγαλείου» της τέχνης είναι η αρχαία Ελλάδα κ αι η Ιτα
λική αναγέννηση όπου η άνθηση της καλλιτεχνικής δραστηριό
τητας συνοδεύεται από πολιτική αποσύνθεση. Η σχέση αυτή
δεν μπορεί να διαβαστεί διαχρονικά γιατί, ο ίδιος εξηγεί, η
τέχνη έχει χάσει π ια το «κεντρί» της αφού έχει διασπαστεί το
ταυτόσημο ανάμεσα σ’ αυτήν και την αναρχία. Α πό την άλλη
μεριά, αν η βλαπτική δύναμη της τέχνης έχει πάντα σαν αποτέ
λεσμα την ανατροπή ή όξυνση των αντιληπτικών συνηθειών, το
θέμα της αισθητικής ατροφίας που δημιουργούν οι φυγόκεντρες
τάσεις της ίδιας της τέχνης δεν μπορεί να είναι τέτοιο ώστε να
περιθω ριοποιεί την επιρροή της σήμερα σε έναν απλά «υπέροχο
πλεονασμό». Σε τελευταία ανάλυση, η έξαρση της καλλιτε
χνικής δραστηριότητας θα συνοδεύεται πάντα από πολιτική
αποσύνθεση· παραγωγή τέχνης επομένως θα σημαίνει και
παραγωγή κοινωνικής επανάστασης. Στην αντίφαση αυτή ο
Ουίντ απαντάει έμμεσα σε μια μέση στάση γύρω από την τέχνη
και την ιδιοτυπία της: η αποτυχία της θεω ρίας για μια τέχνη
αποδεσμευμένη από τη ζωή δεν μπορεί να αναιρεθεί από την
πρόταση για μια στρατευμένη τέχνη. Και οι δύο αυτές τάσεις,
για τον Ουίντ, δείχνουν να απομακρύνονται από το π ιο βασικό
γνώρισμα της τέχνης, τη συνεχή διατήρηση μιας ταλάντευσης 29
ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην υποκατάστατη εμπει
ρία .3
^
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Μια τέτοια προσέγγιση ανάγει στο θέμα σχέσης λογοτεχνίας είναι ιδεολογικό κ αι όχι ιστορικό. Το σημαινόμενο ενός κει
και ιστορίας. Κατά τον Ή γκελτον, η λογοτεχνία, παρόλο που, μένου είναι μια «ψευδο-πραγματική» κατάσταση που, ενώ δε
ως παραδειγματική σύνταξη, απελευθερώνεται από το συγκε μπορεί άμεσα να συσχετιστεί με το ιστορικά πραγματικό, έστω
κριμένο αναφερόμενο, ανάγει στην πραγματικότητα με το να και δύσμορφα τείνει να «παράγει» το πραγματικό. Α υτό που η
προσφέρει ένα είδος «γνώσης» που βασίζεται όχι σε εννοιολο- όλη αμφιλεγόμενη σχέση ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο
γική ανάλυση αλλά στους «φανταστικούς» εκείνους τρόπους με σημασιοδοτεί είναι μια ιδεολογία που η ίδια καταλήγει σε
τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του. πράξη σημασιοδότησης της ιστορίας (Eagleton, Criticism, σσ.
(Μ αθαίνουμε για τον καπιταλισμό και από το λογοτεχνικό έργο 69, 80). Η αυτονομία ενός λογοτεχνικού κειμένου, επομένως,
του Ντίκενς «Δύσκολοι Καιροί» παρόλο που η γνώση αυτή δεν είναι σχςτική. Κατά συνέπεια, η ποίηση, όπου η ρήξη σημαί
είναι η «επιστημονική» - μ ε την Αλτουζεριανή έ ν ν ο ια - γνώση νοντος και σημαινομένου είναι σαφής, είναι μια μορφή εξαρτη
που θα πρόσφερε «Το κεφάλαιο» του Μ αρξ).4 Η υποκατάστατη
εμπειρία, λοιπόν, που χαρακτηρίζει τη λογοτεχνία δεν είναι

μένου αναρχικού λόγου, μια ιδεολογική πρακτική.
Η προσέγγιση της αναρχικής ποίησης του Σέλλεϋ ως ιδεολο

παρά πράξη σημασιοδότησης της πραγματικότητας που ο Ή γ  γική πρακτική δε θα σήμαινε παρά έμφαση στη συγκρότηση
κελτον επισημαίνει ως μια μορφή ιστορικής εξάρτησης της σχέσης ανάμεσα στο ποιητικό κείμενο και στην ιδεολογία της
τέχνης από την εποχή όπου και γεννιέται. Πράγματι η επανά αναρχίας· συγκρότηση που να αποκαλύπτει κάτι από τη σχέση
σταση που πετυχαίνεται μέσα από την ποιητική γλώσσα για την της αναρχικής ιδεολογίας με την ιστορία της εποχής. Α πλά, μια
Κρίστεβα ή η «Πλατωνική θεϊκή τρέλα» έμπνευσης, έτσι όπως τέτοια εξέταση δε θα μπορούσε να περιοριστεί στο «αυτόνομο»
χαρακτηρίζει ο Ουίντ την υπερβολική άσκηση της δημιουργικής αναρχικό στοιχείο της ποίησης του Σέλλεϋ αλλά θα έπρεπε να
φαντασίας, δηλαδή το αναρχικό στοιχείο της τέχνης, προφανώς επεκταθεί στον τρόπο εξάρτησης του στοιχείου αυτού α πό την
δε θα μπορούσε να διαβαστεί τον 18ο και 19ο αιώ να, για π αρ ά  πηγή της επίδρασής του.
δειγμα, με τον ίδιο τρόπο.
Έ χ ει λεχθεί πω ς το να διαβάσει κανείς Σέλλεϋ χωρίς να γνω 
Ο Σάμουελ Τζόνσον του 18ου αιώ να δοξολογεί τον κανόνα ρίζει Γκόντουιν είναι σα να διαβάζει Μίλτονα χωρίς να ξέρει
της εποχής του και γ ι’ αυτό χαρακτηρίζει τη φαντασία επικίν τη βίβλο.5 Δεν θα μπορούσε όμως να ισχύσει και ο ισχυρισμός
δυνη κατάσταση τρέλας. Με το χαρακτηρισμό αυτό ο Τζόνσον πω ς είναι δυνατόν να αποκτήσει κανείς γνώση της θεω ρίας του
δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται έναν κίνδυνο ανατροπής του Γκόντουιν μόνο μέσα από την ποίηση του Σέλλεϋ. Ε ίναι
κανόνα με τα πρώτα προ-ρομαντικά βήματα της σχολής της γεγονός ότι ο Γκόντουιν δεν έτρεφε καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια
«ευαισθησίας» οπότε και αρχίζει να εμφανίζεται το φαινόμενο για την ποίηση του Σέλλεϋ. Το συμπέρασμα, ωστόσο, πω ς η
«καλλιτέχνης» και μάλιστα καλλιτέχνης ως «ήρωας». Ο «κατα αντιπάθειά του αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την «κακό
στροφισμός» της φαντασίας βρίσκεται στο περιθώ ριο της λογο γουστη ποίηση» του Σέλλεϋ αλλά με το ότι οι θεω ρίες του υφίτεχνίας του 18ου αιώνα. Η διαφω νία όμως ανάμεσα στο τι πρε στανται μια σαρωτική αλλοίωση στο στίχο του ποιητή (απομα
σβεύει η λογοτεχνία αυτή και στη βιογραφική πληροφόρηση για
τους συγγραφείς της εποχής (αυτοκτονία, μανιοκατάθλιψη,
κοινωνική απομόνωση, τρέλα για έναν αριθμό συγγραφέων)
δηλώνει μια ανάγκη για ανατροπή του κανόνα. Την ανάγκη
αυτή γνωστοποιεί το ματεριαλιστικό όραμα του Γκόντουιν.

κρύνονται από το αρχικό τους επίπεδο της «διανοητικοποίησης» και παρουσιάζονται ως «ρομαντικοποιημένες» με αποτέ
λεσμα να έχουμε ένα ηθικό όραμα στην αναρχική ποίηση αντί
του λογικού επιχειρήματος που έχουμε στην «Πολιτική δικ αιο
σύνη» Locke, σ. 215) - δ ε ν μπορεί παρά να είναι συμπέρασμα

Έ χ ει αναφερθεί πω ς το πρόβλημα με τη θεώρηση της Κρί μιας ισοπεδωτικής ανάγνωσης που αγνοεί τη διαφορά ανάμεσα
στεβα σχετικά με την ποίηση ως σημαίνουσα πρακτική δεν σε μια φιλοσοφική πραγματεία και σε ένα ποιητικό κείμενο.
αφορά τη σημασιοδότηση μιας διαδικασίας αλλαγής αλλά την Π ροφανώς υπάρχει αυτή η αλλαγή εφόσον πρόκειται για α να 
προέκτασή της σε μια θεωρία αντιστοιχίας ανάμεσα σε π αρ α  παραγωγή μη-λογοτεχνικού κειμένου και παραγω γή λογοτεχνι
γωγή ποίησης και παραγωγή επανάστασης. Ο εντοπισμός του κού· πρόκειται, δηλαδή, για ιδεολογία και την ιδιάζουσα σχέση
προβλήματος στον τρόπο παραγωγής ποίησης, έχει επίσης της με την ιστορία. Η άποψη ότι η αλλοίωση είναι σαρωτική
ειπωθεί, ανάγεται στον τρόπο ενσωμάτωσης της ιστορίας στη
λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, το ότι η κάθε μορφή ποίησης, κατά
την άποψη της Κρίστεβα, είναι ανατρεπτική λόγω απόκλισης

λόγω «ρομαντικοποίησης» που υφίσταται το μη-λογοτεχνικό
κείμενο από το λογοτεχνικό θα οδηγούσε και πάλι στην παρα-

ποιητική εκείνη λειτουργία της ιδεολογίας που όμως συνεπά
γεται μια ιστορική αντίληψη. Δεν είναι τυχαίο, μ’ άλλα λόγια,
το ότι ένα αναρχικό κείμενο που γεννιέται στην Α γγλία του
επειδή ακριβώς αυτή η ποίηση παράγεται σε μια ορισμένη χρο τέλους του 18ου αιώ να αναπαράγεται σε «ρομαντική» ποίηση.
νική στιγμή και αναπαράγει τις αναρχικές θέσεις του ΓκόνΗ «Πολιτική δικαιοσύνη» είναι για τον Σέλλεϋ ένα παραγω 
από τη νόρμα της γλώσσας, θα ίσχυε σε μεγαλύτερο βαθμό για
ένα τμήμα της ποίησης ενός συγκεκριμένου ποιητή, του Σέλλεΰ,

τουιν.
Αν η αισθητική ιδιοτυπία της λογοτεχνίας γενικά είναι η
απομάκρυνσή της από κάθε αντικειμενικό αναφερόμενο, της
ποίησης είναι ο αναρχισμός που ορίζεται από τη ρήξη ανάμεσα
σε σημαίνον και σημαινόμενο. Κατά τον Ή γκελτον, η διαταραγμένη σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου είναι η απόρ30 ροια σχέσης ανάμεσα στο λόγο γενικά και στην ιδεολογία·
πηγάζει δηλαδή από το γεγονός ότι το υλικό ενός κειμένου

γικό και όχι απλά ένα αναγνιοσιμο κείμενο. Η φωνή σε ορι
σμένα έργα του Σέλλεϋ είναι η φωνή του αναγνώστη της «Πολι
τικής δικαιοσύνης» μετατοπισμένη στο δικό του λόγο.6 Η α να
παραγωγή βασικών δομικών αρχών της «Πολιτικής δικαιοσύ
νης» στο έργο «Λυτός Προμηθέας» του Σέλλεϋ, λ.χ. , που έχει
κατηγορηθεί για «ρομαντικοποίηση», από τη μια, και για
έλλειψη πρω τοτυπίας, από την άλλη (έχει χαρακτηριστεί ως
«Πολιτική δικαιοσύνη» σε ρίμα7) δεν βάζει σαν θέμα την
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κανένα «μυστήριο στην εξουσία όπου οι αμύητοι θνητοί πρέπει
να υποθέσουν ότι δεν μπορούν να εισχωρήσουν».8
Μέσα στον προβληματισμό της ανάλυσης αυτής δεν περιλαμ
βάνεται η αντίφαση ανάμεσα σε μια Προμηθεϊκή κοινωνία όπου
ο άνθρωπος θα είναι «δίχως σκήπτρο, ελεύθερος, δίχως περιο
ρισμό/... τάξη, φυλή και έθνος» («Προμηθέας», III, IV, στ. 1945) και στην ελίτ που ο Σέλλεϋ απευθύνει τον «Προμηθέα» του,
-« σ τις πιο εκλεκτές τάξεις αναγνωστών με ποιητική φαντα
σία», όπως αναφέρει στον πρόλογο. Το ενδιαφέρον επικεντρώ
νεται στην αναπαραγωγή μιας παρόμοιας αντίφασης ανάμεσα
στο αναρχικό κοινωνικό σχήμα που προτείνει η «Πολιτική
δικαιοσύνη» και στην ελίτ «των ατόμων έρευνας, μελέτης, και
περισυλλογής» που ο Γκόντουιν, αντίστοιχα, απευθύνει το έργο
του· στην αναπαραγωγή μιας μορφής ιδεολογίας και στη
σημασία της σαν καλυμμένος τρόπος ανάδειξης κάποιω ν ιστο
ρικών συνθηκών της εποχής που συντελούν στην παραγωγή της
ιδεολογίας αυτής. Ό λ ες αυτές οι αρχές που δομούν το όραμα
ενός «αξιαγάπητου φαντασιοκόπου», όπως έχει χαρακτηριστεί
ο Γκόντουιν, έχουν τη ρίζα τους στον ορθολογισμό του 18ου
αιώνα. Η ρήξη επομένως με την εποχή είναι κυρίως με το κοι
νωνικό σχήμα που παραποιεί τις αρχές αυτές κυρώνοντάς τις
μόνο μέσα από την κανοναρχία. Το αποτέλεσμα είναι αντικομφορμισμός, η στροφή προς το άτομο που υποδηλώνεται με τη
διακήρυξη της αποκέντρωσης, ως βάση για τη σταδιακή κατάρ
γηση της πολιτικής εξουσίας, στην «Πολιτική δικαιοσύνη».
Το άτομο που με τη «διανοητική» στάση του ησυχασμού
αναιρεί την ανάγκη για επανάσταση - τ ο αναρχικό για τον
Γκόντουιν ά το μ ο - είναι ο ποιητής-δημιουργός στην ποίηση του

ουτοπία του Προμηθεϊκού παραδείσου ή την αναπαράσταση
της κατάργησης της «κτηνώδους μηχανής» που ο Γκόντουιν
ονομάζει πολιτική εξουσία. Σε μια θεώρηση της ποίησης ως
ιδεολογικής πρακτικής το θέμα θα ήταν η αναπαραγωγή ενός
ιδεολογήματος μέσα από την ασαφή σχέση σημαίνοντος και
σημαινομένου στην ποίηση.
Το σημαίνον, η Προμηθεϊκή μορφή, προϋπάρχει. Το σημαινόμενο όμως στην ποίηση του Σέλλεϋ δεν είναι μόνο αυτό της
αρχαίας Ελληνικής τραγω δίας ή της Γερμανικής λογοτεχνίας,
δηλαδή ο Προμηθέας σύμβολο επαναστατικότητας ή δημιουργι
κότητας, αντίστοιχα, επειδή στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει η
«Πολιτική δικαιοσύνη». Ο Προμηθέας του Σέλλεϋ αποτελεί μια
νέα δομή για την Προμηθεϊκή λογοτεχνία του ρομαντισμούείναι το σύμβολο της διανόησης, της δύναμης που ο Γκόντουιν
ορίζει ως προϋπόθεση για κοινωνική αλλαγή που γ ι’ αυτόν συντελείται με πασιφιστική μεταρρύθμιση. Η γνωστή σκηνή α πο
κήρυξης της κατάρας που ο Προμηθέας απάγγειλε ενάντια στο
Δ ία δεν αναπαράγει τον συμβιβασμό ανάμεσα σε δυνάστη και
ήρωα της αρχαίας Ελληνικής τραγω δίας, γιατί κάτι τέτοιο, θα
ήταν, ο ίδιος ο Σέλλεϋ λέει, μια «τόσο αδύναμη καταστροφή»
για έναν ρομαντικό ποιητή. Αντίθετα, η σκηνή σημασιοδοτεί
τον μετασχηματισμό της Προ-Γκοντουινιανής Προμηθεϊκής
λογοτεχνίας με το να εγκαινιάζει ένα νέο πλαίσιο όπου εννοηματώνονται μέσα στην ποίηση λέξεις του Γκόντουιν όπως «ατο
μική κρίση», «γνώση», «ανιδιοτέλεια»· αρχές που, κατά τον
Γκόντουιν, θα οδηγήσουν στην αντίληψη πως δεν υπάρχει

Σέλλεϋ· είναι ο ποιητής που θα δημιουργήσει με το να α να
τρέψει στον κοινό δέκτη την παγιωμένη αντίληψη πραγμάτων.
Έ τσ ι, με στόχο την ανατροπή της παγιωμένης αντίληψης πως η
κοινωνική αλλαγή συντελείται μόνο με άμεση επανάσταση,
είναι αναπόφευκτο η πράξη αποκήρυξης της κατάρας να θεω
ρηθεί σαν υποταγή από τις Ωκεανίδες. Π αρόμοια παρεξήγηση
από σύγχρονους κριτικούς, που δεν βλέπουν το λόγο υποχώ 
ρησης του Προμηθέα από πρωταγωνιστή στην πρώτη πράξη σε
θεατή στις υπόλοιπες τρεις, δεν είναι το σκόπιμο λάθος των
Ωκεανίδων αλλά χαρακτηριστικό μιας ανάγνωσης που υπερ
βαίνει την παρεμβολή του Γκόντουιν στην ποίηση του Σέλλεϋ.
Ο «ρομαντικά» δημιουργικός και, επομένως, αναρχικός
ρόλος του ποιητή φαίνεται ακόμη περισσότερο στο ποίημα του
Σέλλεϋ «Η εξέγερση του Ισλάμ». Το πέρασμα του ατόμου, μέσα
από μια διαδικασίά αλλαγής, στο βαθμό που αυτό δηλώνει τη
βάση της Σελλεϋανής αναρχίας με την έννοια της αφύπνισης της
ατομικής συνείδησης, είναι πιο ριζοσπαστικό για τον πρωταγω 
νιστή Λάον της «Εξέγερσης» α π ’ ό,τι για τον Προμηθέα. Η
μετάβαση που σημασιοδοτείται στον «Προμηθέα» είναι η μετά
βαση από τον Τιτάνα στον Προμηθέα, από τον επαναστάτη στο
«διανοούμενο» μεταρρυθμιστή, ενώ του Λάον είναι από τον
συντηρητισμό στον φιλελευθερισμό. Τη διαδικασία αυτής της
μεταρρύθμισης δηλώνει ο Σέλλεϋ με την ανατροπή καθιερω 
μένων συμβόλων. Το σημαίνον στο έργο είναι «το ερπετό» και,
σε επίπεδο διακειμενικότητας, το σημαινόμενο θα ήταν απόρ
ροια μιας παγιωμένης χριστιανικής αντίληψης. Ο αναρχικός
όμως ρόλος του Σέλλεϋ και του ποιητή Λάον που «δημιουργεί»
στο κείμενό του συνίσταται στην ανατροπή του θεσμοθετημένου 31
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μέσα από τον ποιητικό λόγο. Έ τσ ι, η θεματολογία του ποιή
ματος «Η εξέγερση» καθιστά το ερπετό σύμβολο του καλού, κι
αυτό είναι αφύπνιση συνείδησης, είναι δημιουργία.
Με την αναφορά στα δύο ποιήματα του Σέλλεϋ γίνεται
φανερό πω ς ο αναρχισμός του ποιητικού λόγου καταγράφει μια
διαδικασία αλλαγής. Η διαδικασία αυτή είναι δομική αρχή
τόσο του ποιητικού λόγου ως σημαίνουσας πρακτικής όσο και
της καθαρά αναρχικής θεωρίας. Κατά την άποψη που υποστη
ρίζει πω ς η ποίηση είναι σημαίνουσα πρακτική, η συγκρότηση
της διαδικασίας αυτής είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης του
αυθαίρετου ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο. Α πό την
άλλη μεριά, και η ουσία του αναρχισμού σαν αιρετική θεωρία
από το ξεκίνημά της στα τέλη του 18ου αιώ να μέχρι σήμερα
έγκειται στη σημασιοδότηση μιας μορφής αλλαγής. Μια
σύχρονη άποψη ορίζει την αναρχική θεωρία ως συνάρτηση
τριών σημείων: της κριτικής της υπάρχουσας κοινωνίας, του
οράματος μιας επιθυμητής μελλοντικής κοινωνίας και του
μέσου περάσματος από τη μια στην άλλη.9 Έ ν α ς τέτοιος ορι
σμός φυσικά και συντάσσεται με το «όραμα» του Γκόντουιν
που, αν και ποτέ δεν ξεπέρασε τα όρια του στοχασμού, συνέ
βαλε στο πέρασμα από τον αναρχισμό ως απλή θεωρία στην
προπαγάνδα και δράση με στόχο την κοινωνική αλλαγή, όπως
φαίνεται από μεταγενέστερους αναρχικούς, Προυντόν, Μπακούνιν και άλλους.10
ν
Το επιχείρημα στην ανάλυση αυτή, ωστόσο, αφορά τη σχέση
ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις στο θέμα της κοινωνικής αλλα
γής, που αναφέρθηκαν παραπάνω -σ τη ν προσέγγιση της
ποίησης ως σημαίνουσας και ως ιδεολογικής π ρ α κ τικ ή ς- και
καταλήγει στη θέση πω ς η συγκρότηση της διαδικασίας αλλαγής
μέσα από τη ρήξη σημαίνοντος και σημαινομένου δεν είναι
ξεκομμένη από μια συγκεκριμένη αναρχική θεωρία που γεν
νιέται σε μια συγκεκριμένη εποχή. Ο «Προμηθέας» και η «Εξέ
γερση» του Σέλλεϋ, παράγω γα μιας αναρχικής ιδεολογίας, προ
φανώς δεν είναι ανεξάρτητα από τις ιστορικές συνθήκες που
παράγουν την ίδια την ιδεολογία· από δω προκύπτει και η ανα
παραγωγή της ιδεολογίας ως παραμορφωτικός τρόπος ανα
γωγής στην ιστορία, που εμπίπτει στην άποψη για την ποίηση
ως ιδεολογική πρακτική.
Σε μια εποχή λοιπόν που η διαφω νία ενός μικρού κύκλου
ατόμων με την εθνική πολιτική της Βρετανίας δε μοιάζει να
απειλεί ιδιαίτερα τον ικανοποιητικό για τον λόγιο κόσμο του
Λονδίνου κανοναρχικό κώδικα του 18ου αιώ να, η Γαλλική επα
νάσταση έρχεται να τροφοδοτήσει τους διαφωνούντες ακριβώς
με το έναυσμα που ψάχνουν. Σ ' αυτή τη μεταβατική περίοδο
στα τέλη του 18ου αιώ να η λογοτεχνία της αποστασίας με
ακόμα πιο συγκεκριμένο ερέθισμα - τ ο ν συντηρητισμό του
Μπερκ στο έργο του «Σκέψεις πάνω στην επανάσταση της Γαλ
λ ία ς» - καθιερώνεται με την «Πολιτική δικαιοσύνη».
Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι μόνο η φήμη ενός τέτοιου
έργου. Η αναρχική ιδεολογία δεν συνεπάγεται μόνο την παρα 
γωγή λογοτεχνικών κειμένων όπως ο «Προμηθέας» κ α ί η «Εξέ
γερση» αλλά μαζί και τον αντίλογο. Η αντίδραση στην «Πολι
τική δικαιοσύνη» σύντομα θα πάρει τις διαστάσεις που είχε
κάποτε η φήμη του έργου κι όχι απαραίτητα εξαιτίας του «πα32 ράλογου» κοινωνικού σχήματος που προτείνει, σα να ήταν ο
Γκόντουιν ο «αυτόνομος» συγγραφέας του δικού του κειμένου.

Η ολοκληρωτική στροφή στον συντηρητισμό ξεκινάει με
έρεισμα τις αγριότητες της Γαλλικής επανάστασης που όμως θα
καταστήσουν το φιλελευθερισμό του Γκόντουιν ύποπτη π ολι
τική στάση. Έ τσ ι, ο Ουόρτζγουορθ, που κάποτε συμβούλεψε
έναν νεαρό φοιτητή «να πετάξει τα βιβλία χημείας και να δ ια 
βάσει Γκόντουιν» (Kramnick, σσ. 7-8) έχει ξεπεράσει τη «ρο
μαντική του κρίση» κι έχει δεχτεί τον συντηρητισμό· ενώ ο
Κόλεριτζ οδηγεί τώ ρα τον Γκόντουιν πίσω στη θρησκεία μέσα
α π ’ τα μυστήρια του πανθεϊσμού. Βέβαια η αφαίρεση του λόγου
από τον αντί-λογο σημαδεύεται και με τη στροφή του ίδιου του
Γκόντουιν, που όχι μόνο αντιτάσσεται στο κίνημα για μεταρ
ρύθμιση της δεκαετίας του 1820 αλλά και αναιρεί βασικές
θέσεις της «Πολιτικής δικαιοσύνης» με το έργο του «Σκέψεις
πάνω στον άνθρω πο».11
Η θεσμοθέτηση ανατροπής μιας παγιωμένης αντίληψης κ αι η
συνέπειά της - η ανατροπή της ίδιας θεσμοθέτησης που
εδραιώνει η αναρχία ως ιδεολόγημα της Αγγλικής κοινωνίας
στα τέλη του 18ου αιώ να -χ α ρ ά ζο υ ν την πορεία τού ιδεολογή
ματος αυτού και στην αναπαραγωγή του μέσα α π ’ τη λογοτε
χνία στις αρχές του 19ου αιώνα. Θρησκευτικοί ιδεαλιστές της
εποχής του Σέλλεϋ σύντομα θα αγνοήσουν τον ενοχλητικό
αθεϊσμό του για να ταυτίσουν το ιδεαλιστικό του όραμα με το
δικό τους, όπως και πολιτικοί ιδεαλιστές θα ταυτίσουν τον
κόσμο που ο Σέλλεϋ «απορρίπτει» με αυτόν που έχει κ ατα 
στρέψει η βιομηχανική επανάσταση ή ο καπιταλισμός (Butler,
σ. 3). Η παραγωγή μιας τέτοιας ιδεολογίας μέσα από το λογοτε
χνικό κείμενο σημαίνει θεσμοθέτηση αίρεσης αφού η ιδεολογία
α π ’ την οποία παράγεται το κείμενο είναι αναρχική, αν όχι με
την αναίρεση προηγούμενων θέσεοιν του Σέλλεϋ από τον ίδιο,
με την αμφισβήτησή τους στα έργα της τελευταίας περιόδου της
ζωής του· αντίλογος που δεν νοείται ότι θα βγάλει από τη «ρο
μαντική κρίση», όπως συμβαίνει με τον Ουόρτζγουορθ, έναν
Σέλλεϋ, τον αναρχικό του ρομαντισμού.
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Τα βιβλία της «γνώσης»
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Η ΑΣΠΡΗ ΑΡΚΟΥΔΑ
Η άοπρη αρκούδα δεν είναι μυθιστόρημα πλοκής αν και η Πράξη πρω ταγω νιστεί’
απλώ ς η ανάπτυξη πολλαπλώ ν μύθων οδηγεί τον· Βασίλη Βασιλικό σε καινούριους
«διαλόγους» με τα πάντα.
Ζ
Ναι, το Ζ είναι η Ιλιάδα με την έννοια όχι του έπους αλλά της έντεχνη ς ιστορικής
κατάθεσης για το μεταπολεμικό κόσμο' είναι ο Πόλεμος και Ειρήνη με την
έννοια ότι ειρήνη δεν ήρθε μετά τον πόλεμο.
ΤΟ ΣΦΡΑΤΟ
... οι ύφαλοι - μνήμες, όπου όλοι ναυαγούμε ανεξαρτήτω ς από το βαθμό
ευαισθησίας μας, μαζί με τα ιντερμέτζα των Μ ονολόγων που συμπληρώ νουν
τον κορμό του μυθιστορήματος... σφραγίζουν με υψηλό δείκτη ωριμότητας τη
διαδρομή του Βασιλικού από το μυθιστόρημα - σταθμό: τον Γλαύκο Θρασάκη,
ώ ς Το σφράτο.
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Ν ΙΚ Ο Σ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

Χαρακτικά στον πόλεμο του ’40
και στην Αντίσταση
Εκδ. Υάκινθος, Αθήνα 1987
Ιδιαίτερα πολύτιμο ως μαρτυρία και κατατο
πιστικό ως προς την διάταξη του υλικού,
είναι το λεύκωμα-κατάλογος των χαρα
κτικών έργων, που φιλοτεχνήθηκαν στην
περίοδο 1940-45. Τα έργα χάραξαν καλλιτέ
χνες που -τόσο σε εκείνους τους χαλεπούς
καιρούς, όσο κι αργότερα- έμελλε να παί
ξουν έναν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση
και εξέλιξη αντιλήψεων κι εκφραστικών
μέσων, που αφορούν στην ιστορία της νεώτερης χαρακτικής.
Οι δυσχέρειες κι αντιξοότητες της κρί
σιμης εκείνης πενταετίας, φανερώνουν την
ευρηματικότητα, την φαντασία αλλά και το
σθένος να χρησιμοποιηθούν παράτολμα (και
παράδοξα θα μπορούσα να πω, λόγω συνθη
κών), κάποιες τεχνικές διαδικασίες χάραξης
και τυπώματος, πάνω στα διαθέσιμα υλικά.
Σημαντικότερος, όμως, απ’ όλα και καθορι
στικός, είναι ο ιδεολογικός και ο κοινωνικός
ρόλος που διαδραμάτισαν αυτά τα χαρα
κτικά, μέσα από τον τρόπο και την έκταση
της διάδοσής τους. Πέρα από την αισθητική
διαπραγμάτευση του θεματολογικού ρεπε
ρτορίου, για την έρευνα της κοινωνιολογικής
ιστορίας της τέχνης, η περίοδος και τα έργα
που συντελέστηκαν στην διάρκειά της,
προσφέρονται μοναδικά, από την άποψη ότι
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους στό
χους, τις προδιαγραφές, τα πλαίσια και τις
συνθήκες διακίνησης αυτού του υλικού,
καθώς επίσης για την λειτουργία και την
εμβέλειά του, την στιγμή που είναι εξετάσιμη η ισορροπία του κλάσματος πομπού και
δέκτη.
Μέσα από την θεματική και τεχνοτροπική
ανάπτυξη διαπιστώνεται μια ριζοσπαστική
αντίληψη χειρισμού, που αφορά, εκτός από
τα ιδεολογικά συμφραζόμενα, στην νέα
οπτική που επρόκειτο να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Η ριζοσπαστική αντίληψη έχει να κάνει
κυρίως με το γεγονός της εμπράγματης διά
δοσης των επιταγών της γενιάς του '30 και
των ακολούθων της, σε χρόνους που, ας μην
το ξεχνάμε, ήταν ακόμη επικρατούσες στην
αστική τάξη κυρίως (η οποία είχε την αγορα34 στική δύναμη), οι αντιλήψεις των συνεχιστών
της Σχολής του Μονάχου.

Ο ερευνητής Ν. Γρηγοράκης χωρίζει το κτικά: 1 ) Σπ. Βασιλείου: «Ακόμα τούτη την
υλικό -γ ια την συγκέντρωση του οποίου, άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι» με αναφορές
όπως εικάζεται από το αποτέλεσμα, μόχθησε εικονογραφικές α ) στην παράσταση τ :
ιδιαίτερα- στα εξής κεφάλαια: α ) Χαρα Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 6) στην παράστα
κτικά της περιόδου 1940-41, 6 ) χαρακτικά της εις Άδην Καθόδου, γ ) στην παράστα )
των χρόνων 1941 -43, και τέλος, γ ) Αντιστα των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 2 ) Γ. Βελι
σιακά χαρακτικά των ετών 1943-45.
σαρίδη: «Θέλετε δέντρα ανθήσετε» με αν. Οι σύντομες κι εμπεριστατωμένες εισα φορά στους προφήτες του τρούλου της Αγ.
γωγές στα κεφάλαια αυτά, αφορούν κυρίως Σοφίας Θεσ/νίκης κ.ο.κ.
Μέσα από μια συνοπτική διατύπωση, στην
το ιστορικό πλαίσιο, τους τρόπους και τις
συνθήκες εκπόνησης των έργων και -π ο λ ύ  οποία διακρίνονται αφαιρετικότερες τάσεις,
τιμο αυτό- την τεκμηρίωσή τους. Από τις ρωπογραφική αντιμετώπιση της πειστικής
υποσημειώσεις, την ευρετηρίαση και την λεπτομέρειας, εναργής σχολιασμός και επει
βιβλιογραφία, παρουσιάζεται με επάρκεια η σοδιακός τονισμός, οι επιδράσεις είναι
ταυτότητα και ο χαρακτήρας των έργων, εμφανείς, χωρίς να σημαίνει τούτο ότι δεν
μεμονωμένα και κατά ομάδες.
είναι αφομοιωμένες και διαλεκτικά προσαρ
Εκείνο που διαπιστώνει κανείς έχοντας μοσμένες στο ιδίωμα του κάθε καλλιτέχνη.
συγκεντρωμένο, για πρώτη φορά με αυτής Για μια ευρύτερη έρευνα, πέρα από τις γενι
της τάξεως την πληρότητα, το υλικό, είναι ο κότερες επισημάνσεις που έκανα πιο πάνω,
τρόπος και ο βαθμός επίδρασης (στην δομή βλ. για παράδειγμα: α ) Γ. Σικελιώτη: «Ο
και την οργάνωση των συνθέσεων): α ) της Καταδότης» με αναφορές στον γερμανικό
αγιογραφίας, 6) των μετεμπρεσιονιστικών εξπρεσιονισμό και την ανατολικοευρωπαϊκή
θεωριών γύρω από την ανάπτυξη και τον αφίσα 6) Β. Κατράκη: «Διαδήλωση στην
ρόλο του σκιοφωτισμού, γ ) του γερμανικού Κατοχή» με αναφορές στην επτανησιακή
εξπρεσιονισμού, δ ) της αφίσας των ανατολι- ζωγραφική και την αγιογραφία του Θρήνου
κοευρωπαϊκών χωρών, ε ) του γαλλικού και της ανατ. εκκλησίας γ ) Ω. Κορογιαννάκη:
του ισπανικού ρεαλισμού, στ) των λαϊκών «Η πείνα» με αναφορά σε κυβιστικά έργα δ )
μοτίβων, ζ ) της λιθογραφίας.
Σ. Βασιλείου: «Η ταφή του Παλαμά» με ανα
Τα θέματα αντιμετωπίζονται με κάποια φορές στον Δομ. Θεοτοκόπουλο ε ) Α. Τάσκαίρια συναισθηματική ή ηθογραφική πλαι σου: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» με ανα
σίωση, για να τονιστεί μέσα από αυτές τις φορές στα εικονογραφ. χειρόγραφα και στον
παραμέτρους ο στόχος: μνημείωση των Θεόφιλο στ) Λ. Μαγγιώρου: «Η σύλληψ:
γεγονότων, προβολή μηνυμάτων, επαναστα- του Αθ. Διάκου» με αναφορές στην σύλληψη
τικότητα. Ο χειρισμός είναι αδρός πάνω στα του Χριστού («Φίλημα του Ιούδα») ζ) Ε.
όρθια ή τα πλάγια ξύλα, η γραφή ευαίσθητη Παπαδημητρίου: «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμέχρωματίζει με ασπρόμαυρους τόνους τις νη...» βλ. ΝοΙάβ και Όύίβι κτλ.
Παραμένει, ωστόσο, σημαντικό τούτο το
λεπτομέρειες, η δομή στέρεη αποδίδει ογκοπλαστικά τη διευθέτηση της αφήγησης σε εγχείρημα, όχι μόνο για την ενημέρωση που
οριζόντιους και κατακόρυφους κυρίως προσφέρει, αλλά γιατί γίνεται αφετηριακή
άξονες και τέλος, οι διαστάσεις υπαγο βάση για περαιτέρω έρευνα και μελέτη των
πηγών, των επιδράσεων, των τρόπων
ρεύουν θέμα και χειρισμό:
Οι «ήρωες» των διαδραματιζομένων επει χάραξης και κυρίως του βαθμού επίδρασης
σοδίων προσλαμβάνουν έναν μαρτυρικό που ασκήθηκε -ιδεολογικό και καλλιτε
χαρακτήρα και συμβολοποιούνται με σαφείς χνικό- στους αποδέκτες.
αναφορές. Για παράδειγμα αναφέρω ενδει
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Η ελληνική αρχιτεκτονική
στη διάρκεια του μεσοπολέμου
του Αημήτρη Φιλιππίδη
Το θέμα μου είναι «εκσυγχρονισμός», όχι όμως γενικά και
αόριστα αλλά συγκεκριμένα γεωγραφικά (ελλαδικός χώρος)
και ιστορικά (μεσοπόλεμος). Έ τ σ ι αποφεύγουμε να επ εκ τα 
θούμε άμεσα σε περιοχές που θα μας πήγαιναν πολύ μακριά.
Λέμε «άμεσα» για τί είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι αδύνατο
να αποφύγουμε έστω και εκείνες τις πλά γιες μ ατιές προς τη
γενικότερη περιοχή των φαινομένων που σχετίζονται με τον
εκσυγχρονισμό, από όπου μοιραία πηγάζουν και εκείνες οι
εκδηλώσεις που θα εντοπίσουμε στην^ περίπτω ση της Ελλά
δας. Εξάρτηση λοιπόν υπάρχει και μάλιστα τέτοιου μεγέθους
ώ στε να είναι αδύνατη η αυτοδύναμη αναφορά στις ελληνικές
αποκλειστικά εκφάνσεις του εκσυγχρονισμού. Εξάρτηση, σί
γουρα ναι, αλλά με κάποιες ουσιώδεις διαφορές, που αν
θέλετε δίνουν εκείνη την ιδιαίτερη γεύση στο θέ^,α μας και
ερεθίζουν την περιέργειά μας. Γ ιατί σύντομα θα ανακαλύψουμε ότι ξεκινώντας από τον εκσυγχρονισμό, και προσπαθώ 
ντας να μείνουμε πιστοί στην αποκλειστική του εξέταση,
τελικά αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε για πολύ περισσότερα
από όσα αρχικά λογαριάζαμε. Θα μου π είτε ότι αυτά
συμβαίνουν πάντα με τα κοινωνικά φαινόμενα και δε θα
έπρεπε να μας ξενίζει αυτό το άπλω μα. Σύμφωνοι, αλλά εδώ
η κατάσταση μοιάζει να έχει εντυπωσιακά μακριά πλοκάμια.
Εκείνη η αίσθηση της υστέρησης από κάποιο ιδεατό πρότυ
πο, που υποχρεωτικά ενυπάρχει στην έννοια του εκσυγχρονι
σμού, εδώ εμπλουτίστηκε και φορτίστηκε από πλήθος α ντι
φατικούς στόχους, ώστε τελικά η έννοιά του να πάρει
καθολικό χαρακτήρα μέσα από μια πολω τική μετάσταση.
Δηλαδή είχε πάντα την τάση να καταλήγει σε μια πόλωση
ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον ακραίες και τελείω ς ασυμβίβα
στες θέσεις. Αν κάτι τέτοιο είναι σπάνιο στις αναπτυγμένες
κοινωνίες της Δύσης, στην περίπτωση της Ελλάδας φαίνεται
λοιπόν ότι διαθέτει την αλάνθαστη ικανότητα να παίρνει
ενδημικές διαστάσεις. Μόνο εδώ μπορεί να οδηγήσει σε
μεγαλύτερους ή μικρότερους κλονισμούς (που ακριβολογώντας ονομάστηκαν «διχασμοί»), δηλαδή σε εσωτερικές συ
γκρούσεις μέσα στην κοινωνία που κάποτε φτάνουν και σε
βίαιη ρήξη. Με αυτό θέλω να πω ότι αν έχουμε συνηθίσει να
μιλάμε για έναν «πολιτικό» Μ εγάλο Δ ιχασμό, κάπου υπο
ψιαζόμαστε ότι υπάρχει σειρά ολόκληρη από παράλληλους
διχασμούς, που διατρέχουν όλους τους τομείς της κοινωνικής

* Δ ιάλεξη στα Μ αθήματα Εμβάθυνσης Ιστορίας της Α ρχιτεκτονι
κής, Ε Μ Π , 1 3 .1 1 .1 9 8 6 ' βασίστηκε σε προηγούμενη που διαβάστηκε
στο Συνέδριο «Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός», Ρέθυμνο

24.9.1986, Φιλοσ. Σχολή Παν. Κρήτης.

και πολιτιστικής ζω ής του τόπου. Αν από μόνοι τους, αυτοί
οι ήσσονες διχασμοί δεν μπορούν βέβαια ν α εξηγήσουν, για
παράδειγμα, π ώ ς φτάσαμε στην αποκρουστική περίπτω ση
που ονομάστηκε «Ανάθεμα» (που τόσο συγκλόνισε το Γ.
Σεφέρη), μπορούν να φωτίσουν κάποιες ιδιαίτερες πλευρές
του ζητήματος, που ίσως αφορούν μια μειοψηφία μέσα στην
κοινωνία. Ό τ α ν όμως αυτή η μειοψηφία π α ίζει ηγεμονικό
ρόλο και οι επιλογές της έχουν άμεση επ ίπ τω σ η στον
κοινωνικό χώρο, τότε δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε
τη σπουδαιότητα που αποκτούν αυτά τα αφηρημένα ιδεολο
γήμ α τα , όπω ς ο εκσυγχρονισμός, στην ιστορική πορεία. Και
το να μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική και πολεοδομία μέσα
από το πρίσμα του εκσυγχρονισμού στο μεσοπόλεμο δε
μειώνει σε τίπ ο τα το ενδιαφέρον του θέματος, που μόλις
υπογραμμίσαμε. Α ρχιτεκτονική και πολεοδομία, ή καλύτερα:
αντίληψη για την οργάνωση του χώρου, αντίληψη για την
ιδανική πόλη είτε μιλάμε για το κτίριο-μονάδα καθαυτό είτε
μιλάμε για το π ώ ς το κτίσμα εντάσσεται μέσα στον ιστό της
πόλης. Έ ν α και το αυτό πράγμα, αδιαίρετο. Έ τ σ ι θα
π ρέπ ει να το δούμε, αν δε θέλουμε να χάσουμε τις πλούσιες
νοηματικές διασυνδέσεις που εμπεριέχονται μέσα στην πόλη.
Λ ίγο πριν ανέφερα το μεσοπόλεμο ως τη χρονική περίοδο
που θα εξετάσουμε, και με αυτό μπορεί να φάνηκε ότι μιλάμε
για κάποια ενιαία περίοδο, όπου τίπ ο τα δεν ξεχω ρίζει στη
ροή των πραγμάτω ν. Δηλαδή σε οποιαδήποτε τομή χρονική
θα συναντούσαμε πάνω -κάτω τα ίδια «προβλήματα», τα ίδια
«αιτήματα» ή το ίδιο «πνεύμα τη ς εποχής» (όποιο και αν
είναι αυτό). Μόνο που φυσικά δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ή ,
για να το πούμε λίγο διαφορετικά, αν θα θέλαμε να γενικεύσουμε τόσο ώστε να εξομοιωθεί η μεσοπολεμική περίοδος σε
όλο τη ς το μήκος, τότε θα βλέπαμε ότι θα ξέφευγε από τα
συμβατικά της όρια: και μεταπολεμικά και πριν από το
μοιραίο 1920 οι διαφορές ήταν μικρές. Ο Χαρίλαος Τρικούπης έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα με το δικό του εκσυγχρο
νισμό. Ή τ α ν ο πρώ τος, μας πληροφορεί ο ιστορικός Π.
Καρολίδης1, που μίλησε για το ελληνικό κράτος ως κάτι
συγκεκριμένο και υπαρκτό. Αυτό πάλι μας θυμίζει, με τον
τρόπο του, την αξία που έχει το να ονοματίζουμε τα
π ρ άγμ α τα ' πριν α π ’ όλα, η μαγική σημασία του να τα
διακρίνεις και να τους αναγνωρίζεις μια ξεχωριστή υπόστα
ση.
Αλλά εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άλλο κύριο, τον
Ελευθέριο Βενιζέλο, που λίγο αργότερα από το X. Τρικούπη,
δηλαδή ανάμεσα στα 1886 και 1896 παίρνει τη σωστή στάση
του τέλειου πρω ταγω νιστή για το επόμενο άλμα εκσυγχρονι
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σμού στην Ελλάδα: τον βρίσκουμε στην Κρήτη να «εισάγει
νέας ιδέας» και να τις υποστηρίζει με «ασυνήθη ευτολμίαν»,
να «κατατρώ γει πάσης ύλης βιβλία» και να μαθαίνει αγγλικά
και γαλλικά2. Γ ιατί ήξερε πολύ καλά για ποιο ρόλο προορι
ζόταν. Αυτός λοιπόν ο κύριος είτε βρισκόταν στα πράγματα
είτε τα παρακολουθούσε από μακριά, κατάφερνε να ρίξει τη
μεγαλύτερη σκιά στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας
— και όχι μόνο σε αυτήν. Είναι κρίμα που τέτοιες εκτιμήσεις
έλειψαν μέσα στη χρονιά που πέρασε, χρονιά που γιορτάστη
καν τα 50 χρόνια από το θάνατό του, και έτσι η εικόνα που
Θα δώσουμε είναι πολύ φτωχή. Κ άποτε Θα ασχοληθεί κά
ποιος με το τεράστιο οργανωτικό του έργο, με τις τολμηρές
του επεμβάσεις στην κρατική μηχανή και στη νομοθεσία.
Χωρίς υπερβολή,όχι μόνο ο Ιωάννης Μ εταξάς αλλά ακόμα
και εμείς σήμερα, οι εταίροι της ΕΟ Κ , χρησιμοποιούμε τους
θεσμούς που εκείνος πρώ τος επέβαλε. Χωρίς αυτό το τελευ
ταίο να σημαίνει ότι δεν τον ακολούθησαν και άλλοι εκσυγ
χρονιστές μεταπολεμικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία...
Ε μείς, οι άνθρωποι του σχεδιαστηρίου, σίγουρα έχουμε
ακούσει για τα 3.000 σχολικά κτίρια που χτίστηκαν μετά το
1930 με υπουργό Π αιδείας το Γ. Παπανδρέου. Ό χ ι τόσο
για τον εκπληκτικό όγκο του προγράμματος, αλλά για το ότι
εδραίωσαν ως τα πέρατα της επικράτειας τη
μοντέρνα
αρχιτεκτονική, ώστε σήμερα η ταπεινή Ελλάς να σεμνύνεται
ότι έχει μια από τις καλύτερες «συλλογές» μοντέρνων
κτιρίων στον κόσμο. Μα ο Βενιζέλος ήτδιν πρωθυπουργός σε
όλα αυτά, και ό,τι έγινε, έγινε κάτω από τη δική του
παρακολούθηση και ενίσχυση. Δεν ξέρουμε όμως τον π ρ α γ
ματικό του ρόλο στην υπόθεση — μόνο τον μαντεύουμε.
Κ άποτε ίσως βρεθούν τα στοιχεία και μελετηθούν. Ω ς τότε
ας μας επιτραπεί να διαγράψουμε μια κάπω ς αυτονομημένη
τροχιά γύρω από την παρουσία του Βενιζέλου, καθώς θα
μιλάμε για την αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου. Αλλού θα
τον έχουμε κοντά μας, αλλού θα χάνεται δίνοντας την
απατηλή εντύπωση ότι έσβησε μαζί με το θάνατό του. Ενώ
βέβαια δε θα είναι έτσι τα πράγματα — και αυτό το
γνωρίζουμε χωρίς να χρειάζεται να μας το τεκμηριώσει
κανείς.
Π οιος άραγε κάνει την αρχή: ο ιδιοφυής πολιτικός, ο
καρλαϋλικός ήρωας, που συλλαμβάνει το νόημα τω ν καιρών
και παλεύει να το μεταφράσει σε πράξη ή ο λαός, η πηχτή
κοινωνική ύλη που δίνει νόημα στην ιστορία μέσα από την
ανωνυμία του; Και τότε τι θα κάνουμε με το δημιουργό που
παρεμβάλλεται ανάμεσά τους, εκφραστής και όργανο εκπλή
ρωσης συλλογικών στόχων;
Σ ε αυτόν πρέπει τώρα να στραφούμε, προσπαθώντας να
εξηγήσουμε — μάλλον να εξιχνιάσουμε— σε ποιο βαθμό
επηρεάστηκε από αυτό το γενικότερο περίγυρο που μόλις
διαγράψαμε, και ειδικότερα, π ώ ς συνέλαβε τους ιδεολογικούς
μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τον εκσυγχρονισμό και
π ώ ς τους πέρασε στο έργο του. Έ χ ω διαλέξει τρεις α ρχιτέ
κτονες της εποχής: τους Αλέξανδρο Νικολούδη, Δημήτρη
Πικιώνη και Νικόλαο Μητσάκη, θεωρώντας ότι ο καθένας
χωριστά και όλοι μαζί σε συνδυασμό εκπροσωπούν ικανο
ποιητικά ένα φάσμα από απόψεις για την ελληνική πόλη και
την αρχιτεκτονική της στο μεσοπόλεμο.
36 Ο Α. Νικολούδης είναι ο κατεξοχήν βενιζελικός του
πρώτου τέταρτου του αιώνα. Η καταγω γή του είναι από την

Α ίγυπτο, προέρχεται από εύπορη οικογένεια και ολόκληρη η
μόρφωσή του είναι καθαρά γαλλική. Ακόμα και όταν έχει
επιστρέψει στην Ελλάδα για να εγκατασταθεί και να εξασκήσει το επά γγελμ ά του, παραμένει πάντα, ως την Κατοχή που
πέθανε, προσκολλημένος σταθερά στα ευρωπαϊκά του πρ ότυ
πα. Χάρις σε μια πρόσφατη οργάνωση του αρχείου του3,
πισ το π ο ιείτα ι πρόσθετα ότι ο Νικολούδης δεν εξελίχτηκε
καθόλου από το 1910 ως το 1940, δηλαδή δεν τον άγγιξαν
καθόλου οι τεράστιες ανακατατάξεις που συνόδεψαν τη
γέννηση τη ς μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ή τ α ν , και έμεινε,
πιστός οπαδός του γαλλικού νεο-μπαρόκ και της διδασκαλίας
της σχολής B eaux-A rts. Ε μάς όμως μας ενδιαφέρει περισσό
τερο ότι ο Νικολούδης συνδέθηκε από νωρίς με το βενιζελισμό, αν όχι με τον ίδιο το Βενιζέλο. Η ταύτισή του αυτή
εδραιώθηκε με το πρώ το βραβείο που κέρδισε στο διεθνή
διαγωνισμό για το Δ ικαστικό Μέγαρο Αθηνών (1910).
Παρόλο που αυτό το κτίριο δε χτίστηκε προπολεμικά, οι
π εριπ έτειές του και οι διαμάχες που προκάλεσε το έκαναν
διάσημο — ώ στε να καταλήξει το πιο γνωστό έργο του
Νικολούδη. Δύο π ράγμ α τα έχουν εδώ σημασία: ότι π ίσ ω από
το Δικαστικό Μέγαρο κρύβεται σταθερά η άποψη του
Βενιζέλου για την οργάνωση της ελληνικής πόλης και ότι το
όραμα αυτό τροποποιείτα ι διαχρονικά ώ στε στο τέλος — δη
λαδή γύρω στο 1930— να πάρει τερατώ δεις διαστάσεις που
θυμίζουν, τηρουμένων των αναλογιών, τα γιγα ντια ία συγκρο
τήματα που σχεδίασε ο A. Speer για τη Νυρεμβέργη του
Χ ίτλερ. Για χάρη αυτού του οράματος, π ά λι, θα συγκρουστεί
ανοιχτά ο Βενιζέλος με το γάλλο πολεοδόμο Ε. H ébrard,
που θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από σύμβουλος και να
εγκαταλείψει την Ελλάδα. Και ο H ébrard δεν ήταν κανένας
τυχαίος: όπω ς πολύ μεθοδικά έχει εκθέσει η Α. ΚαραδήμουΓερολύμπου4, ο H ébrard στάθηκε το δεξί χέρι της βενιζελικής κυβέρνησης, όταν επέλεξε να εξευρωπαΐσει τη Θεσσαλο
νίκη, τη μεγάλη αυτή βαλκανική πόλη. Α πό τη μια μεριά η
υπερσυγκέντρωση τω ν δικαστικών εξουσιών σε ένα συγκρότημα-μαμούθ εκπροσώπευε έναν εκσυγχρονισμένο ρόλο του
κρατικού μηχανισμού, με πιο εύκαιρο υπόδειγμα το Δ ικ α σ τι
κό Μέγαρο στις Βρυξέλλες (J. Poelaert, 1 866-83), από την
άλλη φαινόταν καθαρά ότι ούτε ο Νικολούδης — ούτε φυσικά
και ο προστάτης του Βενιζέλος— μπορούσαν να συνειδητο
ποιήσουν την απόσταση που χώριζε την ελληνική πρω τεύου
σα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Σ τη δημόσια κ ατα 
κραυγή που ξεσηκώθηκε για την ιεροσυλία ενάντια στο βράχο
της Ακρόπολης — αυτό το αιώνιο σύμβολο που εξυπηρέτησε
τόσους ανόμοιους στόχους— συμμετείχαν ενεργά ο H ébrard
που αναφέραμε αλλά και ο Δ ημήτρης Π ικιώνης, που θα τον
συναντήσουμε παρακάτω . Α ξίζει να σημειωθεί όμως ότι
περισσότερο α π ’ οτιδήποτε άλλο, ο Βενιζέλος χολώθηκε όταν
ο H ébrard δημοσίευσε την κ αταγγελία του στο εξω τερικό5:
αυτό δεν του το συγχώρεσε ποτέ. Γ ιατί με κάτι τέτοια έχανε
το κύρος του, που είχε καλλιεργήσει με τόση επιμέλεια από
το 1919-20, τότε που εκλέχτηκε μέλος της Γαλλικής Ακαδη
μίας κι επ ίτιμ ος διδάκτορας σε διάφορα αγγλικά π α νεπ ισ τή 
μια — αυτός, ένας Ευρωπαίος.
Ιδωμένο μακροσκοπικά, το Δ ικαστικό Μ έγαρο του Νικολούδη μαζί με ένα εξίσου αντιφατικό έργο τη ς εποχής, το
μνημείο του Ά γν ω σ το υ Σ τρ α τιώ τη (Ε μ. Λ αζαρίδης, 19293 0), αποτελούν τα δύο πιο γνω στά στοιχεία της πολεοδομι-
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κής παρέμβασης του Βενιζέλου στην Αθήνα. Αν περιοριστού
με μόνο στην πρωτεύουσα, θα διακρίνουμε καθαρά την
ανάγκη εκσυγχρονισμού να εκφράζεται μέσα άπό κρίσιμες,
στρατηγικές θα λέγαμε, επεμβάσεις. Το σημείο στο οποίο
στήθηκε το μνημείο του Ά γν ω σ το υ Σ τρ α τιώ τη , όπως και τα
κατά καιρούς διαφορετικά οικόπεδα που επιλέχτηκαν για το
Δικαστικό Μέγαρο, αποτελούν νευραλγικές θέσεις μέσα στον
ιστό της πόλης. Το ότι η υλοποίηση αυτών τω ν έργων
σήμαινε την ανατροπή ορισμένων καταξιωμένων συσχετι
σμών μέσα στην πόλη δεν έμοιαζε να συγκινεί την κυβέρνηση.
Το κύριο ήταν η δημιουργία νέων περίοπτω ν συμβόλων,
βασισμένων σε ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι η ανάδειξη ή η
εκμετάλλευση αυτών που ήδη υπήρχαν. Τελικά η Ακρόπολη,
μάλλον η θέα της Ακρόπολης, αποκτά σχετική αξία και ο
τυραννικός σεβασμός του ένδοξου παρελθόντος έρχεται να
συμβιβαστεί με καινούριες ανάγκες. Το Δ ικαστικό Μέγαρο,
με τα 66 του μέτρα ύψος, ξεπερνά την Ακρόπολη, με την ίδια
ευχέρεια που το μνημείο του Ά γν ω σ το υ Σ τρ α τιώ τη διακό
π τει οριστικά τη σύνδεση της πλατείας Συντάγματος με το
νέο Κοινοβούλιο, που τότε (1930) άλλαζε και χρήση.
Πάνω σε αυτή τη μεταρρύθμιση υπάρχει αποτυπωμένη η
σκέψη του Βενιζέλου σε μια σχετική συζήτηση στη Βουλή6.
Ο Βενιζέλος διακρίνει το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού, που το αποκαλεί εμπορικό κτίριο, από τα Α νάκτο
ρα, που τα θεωρεί μνημειώδες κτίριο. Τ ο πρώ το μπορεί να
στοιχίζει μόνο 33 εκατ. δρχ. της εποχής, το δεύτερο έχει
άλλες απαιτήσεις και μπορεί να ξεπεράσει ένα τέτοιο όριο.
' Οταν όμως του προταθεί να μετατραπούν τα Ανάκτορα σε
μουσείο, «όπως συμβαίνει εις όλα τα μέρη του κόσμου», ο
Βενιζέλος αντιδρά χαρακτηριστικά: «Εκτός της ιστορικής
απόψεως το κτίριον αποτελεί κόσμημα της πόλεως. Εις την
Γαλλίαν τα ανάκτορα Palais B ourbon και Palais de Luxem
bourg μετετράπησαν εις Βουλάς. Τα Παλαιά Ανάκτορα δεν
δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια μουσεία...» Και όταν τον

ρωτούν ξανά τι θα γίνει η παλιά Βουλή, θα απαντήσει: «Θα
την κατεδαφίσωμεν και θα δημιουργήσω μεν με την πλατείαν
Κολοκοτρώνη μίαν square...»
Για να συμπληρώσω την εικόνα χρειάζεται να θυμίσω ότι
ο Νικολούδης το 1923, δηλαδή αμέσως μετά τη Μ ικρασιατι
κή π εριπέτεια , θα σχεδιάσει το «αριστοκρατικό» προάστιο
του Ψυχικού, για μια ιδιωτική εταιρία που επωφελήθηκε από
τα ευνοϊκά νομοθετήματα για τη στέγαση τω ν προσφύγων.
Το σχέδιο είναι ίσως επηρεασμένο από εκείνα που ετοίμασε
η ομάδα του H ebrard, λίγο π ιο πριν για μακεδονικούς
οικισμούς, ή εκείνα που εκπονούσε αντίστοιχα το Υπουργείο
Συγκοινωνίας7. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει άμεση, μόνο έμμεση
σχέση με το Βενιζελισμό: ένα ελκυστικό προάστιο με προσε
κτικά ελεγμένο το ποιοι θα το κατοικήσουν, αρκετά κοντά
στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε απόσταση ασφαλείας
από τις προσφυγικές εγκαταστάσεις. Α υτές ήταν σωστές
επιλογές για εκείνους που εκτιμούσαν τα προτερήματα μιας
κηπούπολης κατά το αγγλικό πρότυπο, δηλαδή της μόδας
που σάρωνε την Ευρώπη ήδη από τις αρχές του αιώνα.
Ο Δημήτρης Γίικιώνης που θα εξετάσουμε τώρα είναι
πολύ πιο γνωστός από το Νικολούδη. Σπούδασε στο εξ ω τε
ρικό, Μόναχο και μετά Παρίσι, ζωγράφος και μετά μηχανι
κός. ' Η ταν ήδη γνωστός πριν εγκαταλείψει την Ελλάδα και
όταν γύρισε συνδέθηκε άρρηκτα με τους πιο σημαντικούς
εκπροσώπους των τότε αναζητήσεων στην τέχνη. Στην
προπολεμική περίοδο που εξετάζουμε τουλάχιστον, ο Π ικιώ νης τα υτίζετα ι με την πρω τοπορία, συμμετέχει σε πυρήνες
που αποτολμούν θαρραλέους πειραματισμούς με δημοσιεύ
σεις, εκθέσεις και παράλληλα χτισμένο έργο. Με άλλα λόγια
ο Πικιώνης αποτελεί ηγετική μορφή και η επιρροή του
ξεπερνά τα στενά όρια μιας αρχιτεκτονικής πρακτικής.
Σύμφωνα με αυτό το ρόλο ο Πικιώνης φέρνει ένα καινούριο
τρόπο σκέψης στην Ελλάδα, αγκαλιάζει, για να φέρουμε ένα
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μόνο παράδειγμα, τις προσπάθειες του Ν. ΧατζηκυριάκουΓκίκα να εδραιώσει μια ντόπια πρω τοπορία, με ενθουσιασμό
υιοθετεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική και ανεβάζει σε έργα
τέχνης τα φτηνά παιχνίδια που πουλιούνται στα καροτσάκια
της οδού Αιόλου8. Την ίδια στιγμή όμως εκδηλώνει μια
έντονα ελληνοκεντρική τάση, με την αφοσίωσή του στη λαϊκή
τέχνη και στις προσπάθειες της Α γγ. Χ ατζημιχάλη, με την
αποκήρυξη του μοντέρνου ήδη από το 19339, και με τη
στροφή του προς τις διάφορες ρίζες του ελληνισμού — όπως
εκείνος τουλάχιστον, ως αυτοδίδακτος, εκτιμούσε τα π ρ ά γ
ματα. Οι δύο αυτές απόψεις δε διαδέχονται αναγκαστικά η
μια την άλλη. Σε κάποιο βαθμό συνυπάρχουν και μόνο
αργότερα υπερισχύει η «μυστικιστική» ας την πούμε πλευρά
του, ώστε να μπορεί άνετα να δηλώ σει «είμαι ανατολίτης»10.
Στην περίοδο που εξετάζουμε ένα χαρακτηριστικό έργο
του είναι τα προσχέδια για ένα Δελφικό Κέντρο (1934), που
είχε αναλάβει για χάρη του φίλου του Α γγ. Σικελιανού. Το
έργο δε χτίστηκε, αλλά τα σκίτσα που σώθηκαν πιστοποιούν
την άποψη του Πικιώνη για την ελληνική πόλη και προαναγ
γέλλουν τη μεταπολεμική του δουλειά για τον οικισμό της
Α ιξωνής, που επίσης έμεινε στα χαρτιά. Εδώ με αρκετή
έκπληξη πιστοποιούμε ότι ο Πικιώνης σε διαδοχικές παραλ
λαγές ψάχνει να συνδυάσει συνθετικά μορφές από διάφορες
εποχές της ελληνικής ιστορίας: αρχαία, μεσαιωνική και
λαϊκή. Ε πιμένω στη λέξη «συνθετικά», γ ια τί πρόκειται για
μια ενιαία οργάνωση του χώρου, κοινή σέ όλες τις παραλλα
γές, που παίρνει κάθε φορά ένα διαφορετικό εξωτερικό
ντύμα. Μ ε αυτό τον τρόπο ο Πικιώνης μοιάζει να θέλει να
δείξει ότι σε αυτό τον τόπο είτε μιλάμε για αρχαία ιερά είτε
για μεσαιωνικά μοναστήρια είτε για νησιώτικους οικισμούς,
η ροή της κίνησης, η οργάνωση των κλειστών και ανοιχτών
χώρων, η ιεράρχηση των όγκων είναι πάντα η ίδια. Η
αντίληψη αυτή ως ένα σημείο υπακούει στο παλιό δόγμα της
π ολιτιστικής συνέχειας αλλά από την άλλη συγκρούεται
ανοιχτά με τις κάπω ς μονοσήμαντες παραδοχές της δεκαε
τία ς του ’30 στην Ελλάδα, που αποκλείεται οποιαδήποτε
απόκλιση από το δόγμα του «μοντέρνου». Τ ο σημαντικό
όμως για μας είναι ότι ο Πικιώνης σκόπιμα π ειρα μα τίζετα ι
με μορφές χώρου που αγνοούν τις τότε ευρωπαϊκές τάσεις
και πεισματικά αναφέρονται σε ντόπια πρότυπα με την
ευρεία έννοια, δηλαδή εκτείνονται στο χώρο της ελληνικής
ιστορίας. Α πό κάποια άποψη η θέση αυτή επιστρέφει σε ένα
πολιτιστικό μεγαλοϊδεατισμό και μέσα από εκεί ανασυνδέετα ι με μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις πίσω από το
βενιζελικό επεκτατισμό. Σε αυτή την αναζήτηση δεν ήταν
μόνος, όπω ς δείχνει η περίπτω ση του φίλου και συνεργάτη
του Νικόλαου Μητσάκη.
Ο Μ ητσάκης σκοτώθηκε σε ατύχημα το ’41 και έτσι
διακόπηκε μια αξιόλογη σταδιοδρομία. Ο ίδιος δεν ταξίδεψε
έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, ούτε καν σαν επισκέπτης.
Η περίπτω σ ή του έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον αν σκεφτούμε ότι ίσως αθέλητα γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στο
Νικολούδη και στον Πικιώνη. Εργάστηκε στο ιδιωτικό
γραφείο του Νικολούδη και υπηρέτησε ως βοηθός του
ΗέΙ)ΓαΓ<1 στο Π ολυτεχνείο. Με τον Πικιώνη θα συνδεθεί
αργότερα, όταν άρχισε το περίφημο πρόγραμμα ανέγερσης
38 σχολείων στην Ελλάδα, και συνεργάστηκε μαζί του. Έ τ σ ι
αυτός ο προικισμένος αυτοδίδακτος — και αυτός αυτοδίδα

κτος!— πέρασε από τη βαθιά γνώση της ευρω παϊκής ιστο
ρίας τη ς αρχιτεκτονικής και μετά χρειάστηκε να μυηθεί στην
τοπική παράδοση ξεκινώντας από το μηδέν. Α υτό π ισ το 
π ο ιείτα ι από τα σκίτσα που έκανε όπου ταξίδευε στην
Ελλάδα και από τα αποκόμματα του Τύπου που κρατούσε.
Αν όμως έμενε εκεί, θα κατέληγε ένας ήσσονας οπαδός του
Π ικιώνη, από τους τόσους που τον ακολούθησαν και χάθηκαν.
Ο Μ ητσάκης τελικά πήρε κάπω ς διαφορετικό δρόμο: βα σί
στηκε πάνω στο μοντέρνο κίνημα της αρχιτεκτονικής και
αξιοποίησε όλο τον τεράστιο πλούτο που του διέθεσε η
πικιωνική κατεύθυνση για να εμπλουτίσει και να εμπεδώ σει
αυτό το διεθνές κίνημα στα ελληνικά θα λέγαμε μέτρα. Ας μη
θεωρηθεί ότι αυτό έγινε συστηματικά και με πολλή συνέπεια.
Ό π ω ς όλοι οι σύγχρονοί του σχεδόν, ο Μητσάκης έψαχνε
κάθε φορά προς ελαφρά διαφορετική κατεύθυνση, ώ στε
σήμερα να είναι αδύνατο να ξεχωρίσει μια γραμμική «εξέλι
ξη» στη δουλειά του. Αυτή όμως η παλινδρόμηση ήταν που
του επέτρεψε μια πρωτεϊκή αντιμετώ πιση της α ρχιτεκτονι
κής ως σύνθεση συστημάτων θεώρησης και όχι ως απλή
υποταγή στην Α ή Β συντάγή.
Τ ις αντιλήψεις του για την οργάνωση της ελληνικής πόλης
τις μαντεύουμε μέσα από μια μελέτη για κτίρια υπουργείων
στην Αθήνα και δύο μελέτες γ ια τη Θεσσαλονίκη: γ ια το
σταθμό σιδηροδρόμου και για ένα συγκρότημα σχολών του
εκεί Π ανεπιστημίου. Καμιά από τις παραπάνω δεν εφαρμό
στηκε. Σ ε αυτές ο Μ ητσάκης εμφανίζεται ω ς άκαμπτος
μοντερνιστής που φροντίζει να εξαφανίζει οποιαδήποτε ανα
φορά σε τοπικά ιδιώ ματα. Η πόλη, σύμφωνα με το Μ ητσάκη,
έχει την αυστηρά εξορθολογισμένη διάταξη τω ν καθαρών
όγκων που διέδωσε η διεθνής αρχιτεκτονική. Και αυτά που
σχεδιάζει έρχονται με έναν άμεσο τρόπο να συγκρουστούν με
τη διαμορφωμένη κατάσταση της πόλης, αδιαφορώντας για
το αποτέλεσμα. Δηλαδή εδώ η πρόθεση δεν είναι να ενσωμα
τωθεί κάτι στον ήδη υπάρχοντα ιστό αλλά η ανατροπή του.
Με άλλα λόγια, πουθενά δε διακρίνεται η επιρροή του
Πικιώνη, όταν σχεδίαζε το Δελφικό Κέντρο. Πουθενά δε
φαίνεται η παραμικρή ένδειξη ότι κάποιο ντόπιο πρότυπο τον
έχει κάπω ς συγκινήσει.
Την ίδια στιγμή όμως, κατά παράδοξο τρόπο, αυτός ο
προβληματισμός έχει περάσει ξεκάθαρα στην αρχιτεκτονική
του, που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε τοπικά και διεθνή
πρότυπα, συνεχώς κυνηγώντας μια ισορροπία. Ούτε εδώ
έχουμε «εξέλιξη» στην κυριολεξία: όπω ς έδειξε ο Χρ.
Πανουσάκης11, ο Μ ητσάκης ταυτόχρονα σχεδιάζει διαφορετι
κά π ράγμ α τα που δεν ανήκουν σε ευδιάκριτους κύκλους ή
φάσεις. ' Ισως το πιο χαρακτηριστικό του έργο από αυτή την
άποψη είναι τα βοηθητικά κτίσματα τη ς Μαρασλείου Α καδη
μίας, τρία μικρά κτίσματα σε παράταξη στο βάθος του
οικοπέδου, όπου το καθένα εκπροσωπεί και ένα διαφορετικό
ύφος. Εξίσου αντιφατικές είναι οι προτάσεις του γ ια το ναό
τη ς Π αναγίας Τήνου (σε συνεργασία με τον Κυρ. Π αναγιω τάκο) και για το μοναστήρι στο Μ έγα Σ πή λα ιο, που είχε
καταστραφεί από πυρκαγιά. Γ ια τί εδώ δε δισ τάζει να
υποκαταστήσει το γνώριμο κλίμα του θρησκευτικού συμβολι
σμού με καθαρές μορφές που δεν ωφείλουν τίπ ο τα στην
ορθόδοξη παράδοση. Την ίδια όμως στιγμή ο ίδιος δηλώνει:
«Ε ις το θέμα τούτο... προσπαθώμεν να κρατηθώμεν εις το
αληθινόν πνεύμα ταύτης (δηλαδή της παράδοσης) καθώς και
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εις το αίσθημα της ελληνικής θρησκευτικότητος»12.
Σκόπιμα παρεμβάλαμε την παραπάνω φράση, όχι μόνο για
να δείξουμε πόσο αντιφατική μπορεί να είναι η σχέση
ανάμεσα σε προθέσεις και έργο αρχιτεκτονικό, αλλά για δύο
λέξεις-κλειδιά: «πνεύμα» και «αίσθημα». Αν θέλετε, πρόκει
τα ι για το πρόβλημα μορφής και περιεχομένου, που έχει
προκαλέσει σχολαστικές διαμάχες σε αυτό τον τόπο, τουλά
χιστον στην αρχιτεκτονική που εξετάζουμε. Και το ζήτημα
δεν είναι τυχαίο. Ό λ η αυτή η τεχνητή κατάσταση που
τρέφεται από εννοιολογική αοριστία καλλιεργείται μεθοδικά,
παίρνει διαστάσεις συνθήματος και έρχεται να δώσει ιδεολο
γική κάλυψη στο αίτημα του εκσυγχρονισμού. Με κάποιο
περίεργο συλλογισμό η μορφή τα υτίζετα ι με το παρωχημένο,
το νεκρό, ενώ το πνεύμα με το σύγχρονο και το ζωντανό. Η
γραμμή τραβιέται σε όλο το μήκος της παράδοσης, όπως και
αν ορίζεται αυτή, και η επιλογή γίνεται με νομιμότατα
εκλεκτιστική διαδικασία, μέσα από το «καλό» κομμάτι της
παράδοσης και μόνο. Το μοντέρνο είναι νόμιμο για τί είναι
ελληνικό, οι ελληνικές αρετές είναι αιώνιες κτλ. Δε χρειάζε
ται να φέρουμε άλλα παραδείγματα, μιας και το έργο του
Πικιώνη και του Μητσάκη βασίζεται ακριβώς πάνω σε αυτές
τ ις ριψοκίνδυνες παραδοχές. Ο Νικολούδης είναι η εξαίρεση:
γ ι’ αυτόν δεν υφίσταται το πρόβλημα, οπότε εκπροσωπεύει
στην καθαρότερή της μορφή τη βενιζελική αντίληψη για
απευθείας εισαγόμενο εκσυγχρονισμό. Με τον ίδιο άλλωστε
τρόπο θα εκφραστούν και άλλοι ευνοούμενοι της εξουσίας
μεταπολεμικά.
ν
Τελικά, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό δεν
είναι παρά μια στάση απέναντι στην ιστορία. Ο σκόπιμος
βιασμός της, εννοείται χωρίς περιορισμούς, την καταντά
απλό μέσο εξυπηρέτησης ενός στόχου. Δηλαδή η ιστορία
υπάρχει γ ια να αποδεικνύει μόνο εκείνο που εμείς θέλουμε να
δείξουμε, τίπ ο τε άλλο. Η επέμβαση πάνω στην ιστορία
συμβαδίζει με την επέμβαση και στο παρόν, ώ στε να
επιβεβαιώ νεται συνεχώς η συγκεκριμένη ιστορία-κατασκεύασμα. Ο πότε δεν είναι διόλου περίεργο π ω ς ένα αθώο και
φαινομενικά ουδέτερο αίτημα όπως του εκσυγχρονισμού,
κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, καταλήγει σε τερατογο
νίες και οδηγεί σε αγεφύρωτα ρήγματα. Και η υπόθεση της
«ελληνικότητας» ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία — δε
χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό.
Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην αφορμή αυτής όλης της
παρέκβασης, στον ίδιο το Βενιζέλο — ή καλύτερα, στον
Βενιζελισμό. Μ ιλώντας στο τέλος του συνεδρίου στο Ρ έθυ
μνο11, ο ιστορικός Γ. Μαυρογορδάτος τόνισε ότι ο βενιζελισμός λειτούργησε ως ήθος, δηλαδή ως συνολική στάση στη
ζωή εκείνης της περιόδου, και ότι διακρίθηκε από ρεαλισμό.
Ας την αφήσουμε τη λέξη αστόλιστη, χωρίς να προσθέσουμε
μπροστά της κάποιο προσδιοριστικό όπως «πολιτικός» κτλ.
Και ο ίδιος ομιλητής πρόσθεσε ότι σε δύο ιδιαίτερα τομείς,
την εκπαίδευση και την πολεοδομία της περιόδου, διακρίνονται όλα τα στοιχεία τω ν βενιζελικών φάσεων — δηλαδή ότι
πρόκειται για έναν «καθαρό καθρέφτη» όπως θα λέγαμε.
Αναφέρθηκε και στις αντιφάσεις του βενιζελισμού, εκείνες
που έφεραν την κατάρρευσή του το 1931, όπω ς και στη
συμβολή του στη δημιουργία μιας νέας μικροαστικής μάζας,
που ακόμα και σήμερα θα αποτελέσει εμπόδιο στον εκσυγ
χρονισμό.

Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταραγμένη περίοδο της ιστορίας,
τι ρόλο έπαιξαν οι «οργανικοί διανοούμενοι τη ς εξουσίας»14;
Ό χ ι πια μόνο, όπως αρχικά διαρωτηθήκαμε στη συζήτηση,
το «σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε» ή το « π ώ ς συνέλαβε τους
ιδεολογικούς μηχανισμούς» ο τότε αρχιτέκτονας, αλλά τι
αντίκτυπο είχε αυτό που πρότεινε στον κοινωνικό περίγυρο;
Τ ι αντίκρισμα είχε μέσα στην ίδια την πόλη όλη εκείνη η
αγωνιώδης αναζήτηση στους δρόμους τη ς αυτογνω σίας και
της όποιας πρωτοπορίας; Οπότε: «καθρέφτης» ή «αίνιγμα»
άλυτο; Ποιο είναι το σωστό;
Αλλά για ν& απαντήσουμε θα έπρεπε να κρατήσουμε μιαν
απόσταση από τον εκσυγχρονισμό και τις ιδεολογικές του
παρω πίδες. Π ώ ς θα γίνει όμως κάτι τέτοιο όταν αυτός είναι
ο ίδιος ο αέρας που όλοι αναπνέουμε, είτε το θέλουμε είτε
όχι. Αν απαντούσαμε, αυτό θα ισοδυναμούσε με μια εκτίμηση
του ποια επίδραση είχαν όχι εκείνα τα λιγοστά που τελικά
χτίστηκαν, αλλά εκείνα τα μεγάλα και σπουδαία οράματα
που έμειναν στα χαρτιά. Να μιλήσουμε λοιπόν για την
άχτιστη ελληνική πόλη; Πόσο, αλήθεια, πιο τυχεροί στάθη
καν τελικά οι πολιτικοί σε αυτό τον τόπο!
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Στην Αστάρια. Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες: Τζένη Μαρκέτου.
Πρόλογος: Μάικλ Σ. Δουκάκης,
Μελίνα Μερκούρη. Εισαγωγή:
Ντουέιν
Μάικλς.
Δίγλωσση
έκδοση, ελληνικά και αγγλικά.
Κέδρος, Αθήνα 1987, σ. 136.
Η τρίτη σε πληθυσμό ελληνική πόλη, μετά
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι η...
Αστάρια. Πρόκειται, βέβαια, για τη
μεγάλη νεοϋρκέζικη γειτονιά, όπου, όχι
μακριά α π ό την καρδιά του Μανχάταν,
είναι εγκατεστημένοι σήμερα εκατοντάδες
χιλιάδες ελληνοαμερικάνοι· στα 1927
υπήρχαν εκεί μόνο 17 ελληνικές οικογέ
νειες με πέντε παιδιά π ο υ πήγαιναν στο
σχολείο του Αγ. Δημητρίου.
«Η Αστάρια προσφέρει κάτι π ου δεν το
βρίσκεις πουθενά αλλού: να 'σαι μακριά
α π ' την Ελλάδα κι όμως να αισθάνεσαι
σαν να είσαι σ' ένα ελληνικό χωριό με τα
μαγαζιά του, τις εκκλησίες, τα σχολεία
και τα σινεμά.» Η παρατήρηση αυτή που
κάνει η Τζένη Μαρκέτου στο επιλογικό της
σημείωμα, έχει κατευθύνει και τον άκρως
ευαίσθητο φ ω τογραφικό της φακό κατά
την τρίχρονη περιδιάβασή της στους
δρόμους, στα ελληνικά μαγαζιά και σ π ί
τια, στις αυλές, στις ταβέρνες, στο νεκρο
ταφείο, στους θρησκευτικούς και εθνι
κούς πανηγυρισμούς αυτού του κοσμοβρυθούς χωριού, π ου η καρδιά του εξα
κολουθεί να χτυπάει ελληνικά. Αποτέ
λεσμα είναι το θαυμάσιο λεύκωμά της,
όπου κατόρθωσε να δώσει μια π ρ οσ ω 
πική κατάθεση για τη ζωή τω ν Ελλήνων
μεταναστών.
Αυτή η αποτύπω σ η της καθημερινό
τητας μιας πολυάνθρω πης κοινότητας,
π ου όχι σε πολύ μακρινό παρελθόν ξερι
ζώθηκε α πό το φυσικό περιβάλλον της
και προσπαθεί να εγκλιματιστεί σ' ένα
αλλότριο πολιτισμό, μεταδίνει α πό σελίδα
σε σελίδα κάτι το σπαραχτικό. Έχεις
συνεχώς την αίσθηση μιας ανίατης έλλει
ψης, π ο υ εμμένει και φαρμακώνει εν μέαω
α φθονίας υλικών αγαθών. Δεν είναι
εύκολο να προσδιοριστεί τι είναι ακριβώς
εκείνο π ο υ λείπει σ' αυτούς τους ανθρώ 
π ους, τι λαχταράνε και τι νοσταλγούν.
Διάσπαρτα κάτω α πό αρκετές φ ω το
γραφίες, χω ρίς ν' αποτελούν λεζάντες,
είναι τα λόγια διαφόρων ανώνυμων μετα
ναστών. Συνθέτουν και αυτά μια παράλ
ληλη σπουδαία μαρτυρία, π α ρα πλη ρω 
ματική τω ν φ ω τογραφ ιώ ν, σε τρ όπ ο που
ο κύκλος ολοκληρώνεται. Ας ακούσουμε
μια· ίσως μας δίνει το κλειδί για να προ40 σεγγίσουμε τον πυρήνα αυτού του
βιβλίου:

«Σ' εμένα η Αμερική είναι πολύ ω ραία. μάθω ελληνικά και μέχρι σήμερα ελληνικά
Τη λατρεύω, Αγγλικά δεν έμαθα. Μεγάλο τους μιλάω».
Ύστερα α πό τούτον τον βαθύ καημό
λάθος μου, διότι έπρεπε να π ά ω σχολείο.
Και π ώ ς να πήγαινα; χρόνο και παιδί. -έ ν α μονάχα α πό τους τόσους, π ο υ α π ο 
Πέντε παιδιά έχω καμωμένα και μια α π ο  καλύπτουν τα λακωνικά κειμενάκια, ο
βολή! Ποιος θα μου φύλαγε τα παιδιά; Ο αναγνώστης του λευκώματος αντικρίζει
άντρας μου δούλευε. Πότε ερχόταν στις π ια μ' ένα κόμπο στο λαιμό τ' α π ο τ υ π ω 
12, πότε στις 1. Ούτε κάρο έμαθα να μένα στη φω τογραφική μεμβράνη καθη
οδηγώ ό π ω ς ήταν η επιθυμία μου. Ούτε μερινά στιγμιότυπα: ακόμα και η ακαλαιΑμερικάνους είχα, μόνο Έλληνες μπαινό- σθησία, η φυσική ασκήμια, το κραυγαλέο
βγαιναν στο σπίτι μου. Εγώ α π ό τη ζωή κίτς, δρουν όχι απω θητικά αλλά τουναν
μου έχασα πολλά. Γιατί θυσιάστηκα για τίον -π ρ ο κ α λο ύ ν την συμπάθεια· γιατί
τα παιδιά μου. Γιατί με τα παιδιά μου δεν είναι ανθρώ πινα.
μίλησα καθόλου εγγλέζικα για να τα
Κ. Γαλάτης

Για τη μουσική
Με αφορμή το βιβλίο του Roland de Candé

κό των Συνθετών», Εκδ. Gutenberg, 1987)
Του Νότη Μαυρουδή

Έ να σύντομο «ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝ
ΘΕΤΩΝ», που πιο σύντομο δεν γίνεται.
Μια που δεν έχουμε άλλο λεξικό αυτού
του χώρου, στα ελληνικά, ας αρκεστούμε
σ' αυτό.
Το ξεκίνημα του γραπτού μου φαντάζει
ειρωνικό αλλά δεν είναι. Θα είναι ασφα
λέστατα κατανοητό πω ς ένα βιβλίο, ένας
τόμος, με 536 σελίδες, που καταγράφει
μονάχα 966 λήμματα, δεν μπορεί να «κα
λύπτει σε βάθος και πλάτος, όλη την
ιστορία της σοβαρής δυτικής μουσικής».
Το βιβλίο, ισχυρίζεται πως ο συγγραφέας
Roland de Candé, αντίθετα, πετυχαίνει
κάτι τέτοιο· δηλαδή, καλύπτει το θέμα «σε
βάθος και πλάτος».
Η μόνη «δικαιολογία» που μας αποτρέπει από μία πιο έντονη κριτική στην
συντομία των λημμάτων από μέρους του
συγγραφέα, είναι η διευκρίνιση στον
πρόλογο που φανερώνει και τη διάθεσή
του να φτιάξει ένα «μικρό πρακτικό
λεξικό των συνθετών».
Αλλά, νάτο πάλι το ελληνικό αδιέξοδο
στον εκδοτικό χώρο. Η αγορά, ως φαίνε
ται, δεν επιτρέπει άλλα εκδοτικά «ανοίγ
ματα» παρά μονάχα «μικρά και πρακτι
κά». Ποιός ξέρει για πόσα χρόνια θα
αρκεστούμε σ' αυτές τις πενιχρές «προο
πτικές» που δεν αποφέρουν παρά μόνο
κοντόφθαλμη πνευματική ζωή και αδυ
ναμία εμβάθυνσης σε θέματα, εποχές,
στύλ, πρόσωπα, ρεύματα και οράματα.
Τελικά ο ελληνικός μουσικός χώρος
στερείται παντελώς από πληροφορίες και
ο δονκιχωτισμός των ελλήνων μουσικών
καταφεύγει αναγκαία στις ξένες εκδόσεις
Γαλλικών, Ιταλικών, Αγγλικών, Γερμα
νικών και Ισπανικών λεξικών
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Σ ’ αυτό το σημείο θάταν ενδιαφέρον να
δούμε εάν η ανάγνωση μιας ξένης έκδοσης
\ \ είναι πράγματι ένα βοήθημα, και μέχρι
ποιο σημείο αυτό το βοήθημα... βοηθάει

στην ενημέρωση του έλληνα αναγνώστη.
Δηλαδή ιστορικές λεπτομέρειες, ονό
ματα, αξιώματα περίεργα που δεν υφίστανται καν στην ελληνική επικράτεια,
χρονολογίες, και τόσα άλλα, που κ αθι
στούν δύσκολη την κατανόηση από τον
έλληνα αναγνώστη, απέναντι σε μια ξένη
(έστω και μεταφρασμένη) βιβλιογραφία.
Για παράδειγμα: στο βιβλίο του Roland
de Candé στη σελίδα 35, στο λήμμα για τον
J.S. Bach, μεταξύ άλλων αναφέρει: «17231750: ψάλτης στη Λ ειψία (ο Teleman
αρνείταν αυτή τη θέση που του προσφέρεται). Η νέα κατάσταση δεν είναι καθόλου
ευχάριστη. Ο Bach υποχρεώνεται ν'
αρνηθεί να γράψει για το θέατρο, αποδέ
χεται να ζήσει μια ασήμαντη ζωή»· παρα
κάτω λέει: «να υπακούει στο Συμβούλιο
της πόλης...»
Ό λ α αυτά με το πρώτο διάβασμα είναι
κατανοητά αλλά σίγουρα ένας έλληνας
συγγραφέας θα έμπαινε στο κόπο να μας
εξηγήσει γιατί «ο Teleman αρνείται τη
θέση» -γιατί ο Bach «υποχρεώνεται να
αρνηθεί για το θέατρο» γιατί «αποδέχεται
να ζήσει μια ασήμαντη ζωή» και εντέλει τί
σήμαινε «ασήμαντη ζωή» για τους χρό
νους εκείνους.
Ο έλληνας συγγραφέας θα έμπαινε σ' αυτό
τον κόπο γιατί είναι αυτονόητο πως η μία
χώρα αντιλαμβάνεται διαφορετικά από
την άλλη τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες
άλλων εποχών, άλλων βιωμάτων, διαφο
ρετικών πολιτιστικών και κοινωνικών
δεδομένων.
Και παρακάτω θα προσθέσω πως
ακόμα και αυτές οι μουσικές ορολογίες
που καθορίζουν τους χρόνους και το
χαρακτήρα ενός μουσικού έργου, είναι
μία αυτονόητη έννοια (για τους Ιταλούς
για παράδειγμα). Ο όρος «Allegro ma non
tanto» περιέχει μία... απόχρωση ερμη
νείας που δύσκολα θα την συμμεριστούμε
στα ελληνικά, που λέει «όχι πολύ χαρού
μενο», ή ακόμα το «Ή πιο» για το «Mode-

rato», ή «αστειευόμενο» για το «Scherzando» κ.α.
Επιτέλους, θα πρέπει να τεθεί σαν ένα
μεγάλο πρόβλημα το γεγονός της έλλειψης
ελληνικής ορολογίας στο χώρο της μουσι
κής. Οι έλληνες μουσικοί (συνθέτες, ερμη
νευτές, μουσικολόγοι, μουσικοκριτικοί,
θεωρητικοί, δάσκαλοι και λοιπά), θα
πρέπει να κατανοήσουν πω ς το αδιέξοδο
στην εμβάθυνση και κατανόηση ξένων
όρων ή και συγγραμμάτων μεταφρασμέ
νων, όλο και μεγαλώνει, και πω ς υπάρχει
επιτακτική ανάγκη να τεθεί σαν μείζον
πρόβλημα, το λεξιλόγιο, οι ορολογίες και
γενικότερα ο ι... κώδικες συνεννόησης των
ελλήνων συνθετών.
Πόσο είναι δυνατό κάτι τέτοιο; όταν οι
ορολογίες της Λατινικής γλώσσας έχουν
υιοθετηθεί όχι μόνο από την Ελλάδα
αλλά από όλες σχεδόν τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής (Βό
ρειας και Νότιας).
Έχουμε να παλέψουμε με τις διεθνείς
ορολογίες, μόνο που δενπρόκειτατγιατην
απλή ονομασία ενός αντικειμένου αλλά
για τον καθορισμό και διαχωρισμό αισθη
τικών και μορφολογικών μουσικών ειδών.
Θα πρέπει δηλαδή να διαμορφώσουμε
ελληνικές ορολογίες που να καθορίζουν
τις ιδιαιτερότητες των νοηματικών απο
χρώσεων της γλώσσας μας. Ε ίναι
σίγουρα μ ια... υποχρέωση της μουσικο
λογίας απέναντι στην βαθύτερη κατα
νόηση των διεθνών νοημάτων αλλά και
των ελληνικών μουσικών αποσαφηνί
σεων.
Η παγκοσμιότητα της μουσικής και η
εξέλιξη της «κοινής ζωής» ιδιαίτερα σε
ορισμένες γεωγραφικές περιοχές του πλα
νήτη, δυσκολεύουν μια τέτοια «υπο
χρέωση» και την καθιστούν σχεδόν...
εθνικιστική διεκδίκηση! Τ α σημάδια δεί
χνουν πω ς ένας τέτοιος προβληματισμός
δεν είναι ώριιι,ος να διεκδικήσει αιτήματα

Μ ουσική · Μ ουσική · Μ ουσική · Μ ουσική Μ ουσική · Μ ουσική ·
και να δημιουργήσει «ρήξη» της
ισχύουσας - πολιτογραφημένης - βολε
μένης - συνηθισμένης... διεθνούς ορολο
γίας.
Άλλωστε κάθε σκέψη και τάση που
ζητάει «διακοπή» της παραδοσιακής
συνήθειας από το διεθνή χώρο, θεωρείται
πράξη αναχρονιστική και... αντεπαναστατική, και εξαντλείται (εξουδετερώνε
ται) από το πνεύμα της ένταξής μας στη
διεθνή κοινότητα (στις συνήθειες και στην
«ενιαία» ιδεολογία της).
Ό σ ο οι ελληνικές μεταφράσεις ακολου
θούν κατά γράμμα το αρχικό κείμενο,
δίχως να το προσαρμόζουν στα ελληνικά
δεδομένα, τόσο οι πληροφορίες και τα
επεξηγηματικά θα είναι μια επιφανειακή
και διεκπεραιωτική διαδικασία (όσο
πετυχημένη κι αν είναι, όπως η περίπτωση
του «λεξικού των συνθετών» από τον
μεταφραστή Ά λκη Παναγιωτόπουλο).
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Ας γυρίσουμε όμως στο λεξικό του
Candé και ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα
του συγγραφέα που μας έκανε εντύπωση.
«Στην υπεύθυνη εργασία της επιλογής,
χρειάστηκε να είμαι προσεκτικός στην,
οπωσδήποτε υποκειμενική, αξιολόγηση
των διαφόρων ευρωπαϊκών σχολών, για
να αποφευχθεί έτσι κάποια εύνοια υπέρ
της γαλλικής σχολής, εύνοια η οποία θα
οφειλόταν στην εθνικότητα του εκδότη
και του συγγραφέα».
Για άλλη μία φορά όμως ο Γάλλος δεν
ξέχασε την Γαλλία! στο λεξικό του, προβάλονται ονόματα Γάλλων δημιουργών
και ήσσονος σημασίας, τόσο στον διεθνή
χώρο όσο βεβαίως και στον ελληνικό.
Κατά την γνώμη μας θα μπορούσαν να
παραληφθούν αρκετά ονόματα και στον
χώρο αυτό να μπουν ονόματα ελλήνων
δημιουργών, τους οποίους ο συγγραφέας
αναφέρει στο πρωτότυπο κείμενό του, στη
Γαλλική έκδοση «La Musique» (εκδ.
Seuil). Εκεί υπάρχουν τα ονόματα των Ν.
Σκαλκώτα, Μ. Καλομοίρη, Π. Πετρίτη, με
εννέα αράδες ο πρώτος τέσσερις ο δεύτε
ρος, και οχτώ ο τρίτος· έστω.
Η σελιδοποίηση και η αισθητική έκδοση
στην Ελλάδα, ακολούθησε εκείνη της Γαλλικής και ορθώς έκανε. Ακόμα και οι
μικρές φωτογραφίες των συνθετών (ή
ζωγραφικές) είναι σχεδόν πανομοιότυπες
στις δύο αυτές εκδόσεις.
Έ τσι, δεν υπάρχουν αισθητικές πρωτο
βουλίες της Ελληνικής έκδοσης.

****
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Ο επιμελητής του Λεξικού, δραστήριος
και οξύς πάντα, συνθέτης Χάρης Βρόντος,

αντιμετωπίζει με ένα βασικό επιχείρημα μας ζωής, είναι ασφαλώς γεγονότα που
αυτή την παραπάνω ένσταση, περί πρέπει να θίγονται αυστηρά και... επιθε
ελλήνων συνθετών. Γράφει στον πρόλογό τικά αλλά σε χώρους (εφημερίδες, περιο
του (σελ. 13): «Αφαίρεσα τα λήμματα των δικά, αίθουσες ενδεχομένως) που είναι
ελλήνων συνθετών γιατί, οι εκδόσεις κατάλληλοι και σε στιγμές επίσης κατάλ
Gutenberg, σκοπεύουν να κυκλοφορή ληλες. Η πολύλογη εξήγηση-αιτιολογία
σουν παράρτημα του λεξικού αφιερωμένο της έκδοσης του Λεξικού των Συνθετών
του Roland de Candé ίσως ήταν μία
στους έλληνες μουσικούς».
Η δήλωση αυτή του Χ.Β. δεν νομιμο περιττή κίνηση του επιμελητή, όταν
ποιεί την αφαίρεση των ελληνικών ονο μάλιστα ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά την
μάτων που είχαν καταχωρηθεί, από τον οικονομία χώρου που είναι υποχρεωμένος
Candé σ' αυτό το Λεξικό. Η διάθεση των να ακολουθήσει.
εκδοτών να κυκλοφορήσουν λεξικό απο
Πέρα α π ' αυτές τις επί μέρους ενστά
κλειστικά με ελληνικά λήμματα, μας χαρο σεις, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την
ποιεί ιδιαίτερα, αλλά η προοπτική αυτή αναγκαιότητα μιας τέτοιας έκδοσης στα
σίγουρα θα υλοποιηθεί σε άγνωστο χρόνο ελληνικά και η πρωτοβουλία των
και όχι στο εγγύς μέλλον. Ευχόμαστε η ανθρώπων που συνέβαλαν είναι υποδειγ
«μάχη» με τα... νούμερα να μην αλλάξει ματική.
την διάθεση των Gutenberg. Εάν δηλαδή η
Δεν θα επαναλάβουμε και δω το έρημο
ζήτηση και οι πωλήσεις του «Λεξικού των τοπίο της ελληνικής βιβλιογραφίας για να
Συνθετών» στην ελληνική αγορά, οριοθε μην δευτερολογήσουμε στις αιχμηρές
τήσει την τελική απόφαση της έκδοσης των παρατηρήσεις του επιμελητή της έκδοσης
λημμάτων των Ελλήνων συνθετών, τότε Χάρη Βρόντου. Παράλληλα, θα πούμε
όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δια- πως το «Λεξικό των Συνθετών» μπορεί να
δόσουμε και να παροτρύνουμε την αγορά είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για τον σπου
ενός τέτοιου λεξικού. Εκστρατεία ολό δαστή της Μουσικής ή τον μουσικολόγο· να
πάρει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να
κληρη δηλαδή...
Το λεξικό του Candé που εκδόθηκε στη μην είναι «σε βάθος και πλάτος», αλλά δεν
Γαλλία το 1975 και το 1983 θα έπρεπε να παύουν να δίνουν το στίγμα και τα χον
περιλαμβάνει το «πακέτο» και τις πληρο τρικά χαρακτηριστικά του κάθε συνθέτη.
φορίες και των ελληνικών λημμάτων για
****
να βλέπαμε τις πληροφορίες των «δικών
μας» και την συγκριτική τοποθέτηση
Ο ι επί μέρους ελλείψεις του λεξικού δεν
δίπλα και ανάμεσα στην παγκόσμια δια είναι τέτοιες που αποτρέπουν την αγορά
κίνηση της μουσικής διανόησης.
και την συλλογή του βιβλίου. Εν γνώσει
μας είμαστε διατεθειμένοι να αντιπαρέλ****
θουμε τις απουσίες σημαντικών ονομάτων
Βέβαια δεν είναι αυτός ο χώρος για να της σύγχρονης και της παλαιάς περιόδου·
σχολιάσουμε το... φλεγόμενο σημείωμα για παράδειγμα, από μία σύντομη ματιά
του X. Βρόντου σε μια τέτοια έκδοση που δεν βρήκαμε λήμματα για τους Scott
αντικείμενό της είναι η άντληση πληροφο Joplin, Ernesto Lecuona, Astor Piazzola,
ριακών στοιχείων μουσικού ενδιαφέρον Moreno Torroba, Paul Dessau, Guido d '
Cuido Santorsola, Giovani
τος. Ωστόσο μας ερεθίζει το γεγονός ενός Arezzo,
ξανά... βροντερού Βρόντου (για να Ricordi, Francesco da Milano, Giuseppe
κάνουμε και λίγο λογοπαίγνιο), που Antonio Brescianello, κ.α.
ορμάει για άλλη μία φορά ωσάν... Diabolus in música στα κακώς ελληνικά κεί
H πληθώρα των Γάλλων συνθετών δεν
μενα, θυμίζοντάς μας «το τέλμα που μας άφησε τον επιμελητή να δώσει χώρο σ'
περιβάλλει», «την φτώχεια της μουσικής αυτά τα ονόματα που έχουν παίξει μας γραμματολογίας», αυτούς που μας σίγουρα - σημαντικότερο ρόλο στην
«κατάντησαν έτσι», την κρατική μουσική ιστορία της μουσικής (παλαιάς και σύγ
εκπαίδευση, τις αίθουσες συναυλιών που χρονης) α π' ό,τι οι (για παράδειγμα):
δεν υπάρχουν, τα «χαλάσματα και Pierre Veliones, Pavel Vejvanovsky, Emile
Paladilhe, Alain Louvier, Henry Desmaχάσματα παντού» κ.α.
Ίσω ς ψυχολογικά μία τέτοια... υπεν- rets, Pierre-Octave Ferroud, Antoine de
θύμιση (που δεν στερείται αλήθειας), να Févin, κ.α.
είναι «εκτός θέματος» σε ένα τόμο και σε
Ίσως η γαλλικότητα των Γάλλων να
είναι ένα δυνατό φυλετικό «προνόμιο» (;)
μία έκδοση που είναι άξια θαυμασμού.
Οι τοποθετήσεις του Χ.Β. στις ελλεί και να καταλήγει πάντα σε μια πόλωση
ψεις και στο ελληνικό σκότος της μουσικής ενδιαφερόντων, όχι μονάχα στην περί-
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πτώση του Candé αλλά και σε άλλες παμπολλες περιπτώσεις εκδηλώσεων Γαλλικής
προέλευσης...

****
Το «Λεξικό των Συνθετών» δεν είναι
βέβαια το μόνο βιβλίο-πηγή άντλησης πλη
ροφοριών που είναι εκδομένο στην
Ελλάδα. Υπάρχουν άλλα βιβλία που είναι
αφιερωμένα σε συγκεκριμένους συνθέτες
(συνήθως... βεντέτες και... φίρμες της
σοβαρής δυτικής μουσικής όπως οι Bee
thoven, Bach, Haendel, Chopin κ.α.),
πολλές φορές με εκτενή αναφορά στη βιο
γραφία τους, αλλά που τις περισσότερες
φορές είναι σελίδες πεταμένες, κουραστι
κές, πληκτικές και επιζήμιες, γεμάτες
ρομαντική αφέλεια και παλαιομοδίτικο
γεροντοκορισμό.
Στην περίπτωση του «Λεξικού των Συν
θετών» του Candé βρισκόμαστε στον αντί
ποδα μιας τέτοιας περίπτωσης και την
αντιμετωπίζουμε με εκτίμηση και σεβα
σμό, όταν αναλογιστούμε τις υπαρκτές
δυσκολίες που είναι διάχυτες στην ελλη
νική μουσική πραγματικότητα. Ως φαί
νεται οι εκδόσεις Gutenberg θα υλοποιή
σουν την εξαγγελία της έκδοσης ενός
άλλου τόμου του ίδιου συγγραφέα, που θα
είναι το «Λεξικό της Μουσικής» και πάλι
μετάφραση του γαλλικού λεξικού, με τίτλο
«Nouveau dictionnaire de la musique». Σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον
εκδοτικό οίκο, μας επιβεβαίωσαν την επι
κείμενη έκδοσή του καθώς και την επικεί
μενη έκδοση των λημμάτων των Ελλήνων
συνθετών.
Ευχόμαστε ένας τέτοιος εκδοτικός
οργασμός να μην εμποδιστεί από τίποτα!
****
Ωστόσο η έκδοση του Candé δεν εμπό
δισε να δημιουργηθούν και αψιμαχίες με
αντιπάλους τον συνθέτη Γιώργο Κουρουπό και τον υπεύθυνο των εκδόσεων
Gutenberg, Γιώργο Δαρδανό, μέσα από τις
σελίδες του περιοδικού «Ο Πολίτης»
(τεύχη νο 86 Δεκεμβρίου του ’87 και νο ’87
Ιανουαρίου του ’88).
Στο νο 86, ο Γ. Κουρουπός, αφού τοπο
θετείται θετικά (κατ' αρχάς) απέναντι
στην έκδοση αυτή, κάνει επί μέρους παρα
τηρήσεις κυρίως όσον αφορά την μετά
φραση, θεωρώντας πως υπάρχουν «μετα
φραστικές αδεξιότητες και κλείνει το κεί
μενό του με τη λέξη «κρίμα»!
Και ενώ περιμέναμε την απάντηση του
μεταφραστή-συνθέτη Άλκη Παναγιωτόπουλου ή του επιμελητή-συνθέτη Χάρη
Βρόντου, διαβάσαμε (στο τεύχος 87, σελ.

79) απάντηση του υπεύθυνου του εκδο
τικού οίκου κ. Γ. Δαρδανού.
Τι να εμπόδισε άραγε τον Βρόντο και
τον Παναγιωτόπουλο να τεκμηριώσουν τις
επιλογές τους και τις θέσεις τους;
Ή ταν μία ευκαιρία να βγουν στο φως οι
αφορμές που προκαλούσε ο Γ. Κουρουπός
για α π ' ευθείας «μονομαχία» σε ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα που σίγουρα θα έβγαζε σε
γόνιμους προβληματισμούς.
Αφού διαβάσαμε λοιπόν τα α ντεπιχει
ρήματα των Βράντου-Παναγιωτόπούλου,
μέσω πένας του κ. Δαρδανού, αναγνώσαμε
στο ίδιο τεύχος (νο 87) ανταπάντηση του Γ.
Κουρουπού που ψέγει τον Δαρδανό πως
«υστερεί όμως κάπως σε αντίληψη».
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέ
λιξη της «απαρχής εμφυλίου» για ένα τόσο
κοινό και απλό θέμα. Δεν γνωρίζουμε τις
προθέσεις τώρα των εκατέρωθεν... παρα
τάξεων σ' αυτή τη μάχη. Ίσως στο επόμενο
τεύχος του «Πολίτη» να βρεθούμε σε άλλες
εκπλήξεις· εάν όμως και αυτή τη φορά ο
μεταφραστής και ο επιμελητής... λακίσουν, τότε μπορούμε να πούμε πως η
δέσμευση της απουσίας των ΒρόντουΠαναγιωτόπουλου από τον καβγά, ισοδύ
ναμε* με έλλειψη τόλμης.
Ο Γ. Κουρουπός, ο X. Βρόντος και ο Α.
Παναγιωτόπουλος είναι τρεις συνθέτες

που έχουν μία θετική συμβολή στην σύγ
χρονη ελληνική μουσική δημιουργία και οι
απόψεις τους είναι σίγουρα ενδιαφέ
ρουσες για ό,τι προκύπτει στη μουσική
θεματογραφία, γι' αυτό, το θέμα αντιδι
κίας πάνω στο «Λεξικό των Συνθετών»
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ουσίας και
όχι κουτσομπολίστικων αντεκδικήσεων.

****
Η ενασχόλησή μας αυτή τη φορά με μία
τόσο σημαντική μουσική έκδοση, γίνεται
για να θέσει ένα τεράστιο θέμα: την μίζερη
ελληνική μουσική βιβλιογραφία, την
απουσία των φορέων στην βοήθεια ανά
πτυξης εκδόσεων μουσικού περιεχομένου.
Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απα
σχολήσει και άλλες φορές, όποτε κρίνουμε
ότι προκύπτουν ζητήματα που αξίζουν
αναφοράς και μνημόνευσης. Γιατί όταν
δεν υπάρχει βιβλίο (πηγή), τότε οι προο
πτικές για εγκυρότητα και σύνδεση με την
Ιστορία (παλαιά ή σύγχρονη), δυσχεραίνεται, φυτοζωεί και μαραίνεται.
Η σύγχρονη μουσική Ελλάδα νομίζω
πως επαληθεύει αυτή τη ρήση και με το
παραπάνω...

ΝΕΦΕΡΤΙΤΗΣ

Κατηγορώ
Δαιμονικόν μυθιστόρημα
(Το Α φ ηρημένον)
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Ξαναβλέποντας τις

“ 120 μέρες στα Σ ό δ ο μ α ”
του Π ιερ Π ά ο λ ο Π α ζ ο λ ίν ι
Αλέξ. Ζήρας
Δεν είναι καθόλου εύκολο, για όσους τούμε κ α ι υπερασπιζόμαστε έχει εξαν
θεωρούν χον κινηματογράφο μέσο δια- τλήσει οριστικά τη φλέβα που τον ζω οδοσκεδασμού, να παρακολουθήσουν το τούσε α πό την εποχή της Αναγέννησης
Σ α λό ή Ε κα τό ν Ε ίκοσ ι Μ έρες στα κ αι του Δ ιαφω τισμού;
Ο Π αζολίνι νομίζω ότι μέσω του Σ α λό
Σ ό δομα , την τελευταία τα ινία που ολο
κλήρωσε ο Π ιερ Π άολο Π αζολίνι π ρ ιν το μας κάνει δυο προτάσεις οι οποίες από
θάνατό του. Και δεν είναι εύκολο για τί ένα σημείο κ α ι πέρα συνενώνονται, σχη
πρόκειται γ ια μια τα ινία που ο ματίζοντας ένα ερώ τημα-απόφανση που
δημιουργός της την έφτιαξε γ ια να μας μας προτρέπει να δούμε τα πράγμ ατα όχι
αποκαλύψ ει ορισμένα πράγμ ατα - γ ι α με τη χιλιαστική α ισ ιοδοξία των κρατην ίδ ια τη φύση μας και τον πολιτισμό τούντων σήμερα κοινω νικώ ν κ αι π ολι
μ α ς - μ’ ένα τρόπο όμως ιδια ίτερα α να  τικώ ν συστημάτων, αλλά με την οπτική
τρεπτικό. Η ανατρεπτικότητα αυτή δε αυτού που ονομάστηκε, κάπω ς μυθοβρίσκεται οπω σδήποτε στη φιλμική π όιητικά α πό τη γαλλική διανόηση, το
γραφή που, γενικά, εξελίσσεται ευθύγραμμα. Β ρίσκεται περισσότερο στο ήθος
της, στην παραβολική σημασία τω ν όσων
συμβαίνουν στην οθόνη. Γ ιατί αλήθεια
είναι πω ς οι «σκληρές» σκηνές και οι
φαινομενικά παράλογες π ρ άξεις που
παρακολουθούμε στην οθόνη έχουν μια
νοηματική συνοχή, έστω κι αν αυτή μόνο
επιδερμικά γίνεται κατανοητή στον α νυ
π οψ ίαστο θεατή. Ε ίναι το νόημα ενός
ερωτισμού που α φ α νίζει τα π άντα , το
νόημα μιας ανάλωσης αίματος χω ρίς
όρια. Ε ίνα ι αυτή η υπεραφ θονία του
γυμνού, τω ν σεξουαλικών πράξεω ν που
α να παρά γοντα ι μηχανιστικά, μ’ ένα
«πάθος» καθα ρά εγκεφαλικό. Το ίδιο
π ά θος που χαρακτηρίζει κ αι την π α ρ α 
βολική σημασία, λ.χ. της Φ ιλοσοφ ίας στο
Μ π ο υντο υά ρ ή και όλου του έργου του
μαρκήσιου ντε Σαντ, ενός έργου που θα
πρ έπει να θεωρήσουμε σημείο στο οποίο
α νάγονται πολλές α πό τις ιδέες και τις
αρχές του Π αζολινικού σύμπαντος - κ α ι
φυσικά του Σαλό.
Μ ήπως, λοιπόν, παίρνοντας υ π ’ όψη
μας όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε ουσ ια 
στικά με την ελεγεία του «Πολιτισμένου»
44 κόσμου μας, με την διόλου παράλογη
υπόθεση όχι ο πολιτισμός που υπηρε

πνοής εκείνη την περίφημη απόφαση του
Τ εοντόρ Α ντόρνο, η οπ οία δεν λέει και
πολύ δια φ ορ ετικά πράγματα: «Μ ετά το
Ά ο υ σ β ιτς δεν είναι δυνατό να γράφουμε
π ια ποίηση».
Συνεπώ ς, μετά α πό όλα αυτά, οι π ρ ο 
τάσεις που ανιχνεύουμε στο φιλμ του
Π α ζολίνι κ α ι που, έτσι ή αλλιώ ς, μας
α φορούν (όσο μας α φ ορά η σχέση
ατόμου/εξουσίας), έρχονται να δ ια τυ π ω 
θούν ως εξής:
α. Τ α ό ρ ια της η θικά καθορισμένης
α νθρώ πινης δράσης μπορούν, κάτω

α πό ορισμένες πολιτικές συνθήκες, να
«καταραμένο μέρος», είναι λοιπόν ο
διευρυνθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μια
ά νθρω πος φύσει κακός ή, μήπως, η
πράξη ή μια σειρά πράξεω ν να γίνουν
κακότητά του επω άζεται κ αι υπ οθάλ
απάνθρω πες,
π ετα ι α πό τον πολιτισμό; Αυτό το π ρ ό  β. Η εποχή μας έχει κάνει δυνατό αυτό
βλημα που βρίσκεται στο κέντρο της
που για ολόκληρες εκατονταετίες ήταν
σ αδικής φιλοσοφίας και που είναι
α δύνα το να κατορθω θεί με την α ντί
συναρτημένο με την έννοια της α νθρώ 
ληψη και την κρίση του κοινού νου.
π ινης ελευθερίας μέσα στο χρόνο,
Ό μ ω ς αυτή η διεύρυνση τω ν ορίω ν της
έρχεται να απασχολήσει κ αι τον Π α ζο 
α νθρώ πινης δυνατότητας να εκπορθεί
λ ίνι - ό χ ι όμως με τη σχετικά απλουστευτο άρρητο, αυτός ο θρίαμβος της π α ν 
τική χρησιμοποίησή του που συναντούμε
τοδυνα μία ς του ατόμου που ζήσαμε
στο λογοτεχνικό έργο του μαρκησίου. Ο
από τη Γαλλική Ε π α νά ο τα τη ως τις
Ιταλός σκηνοθέτης και στοχαστής με τις
μέρες μας, μοιραία φέρνει στο φω ς τα
Ε κα τό ν Ε ίκοσι Μ έρες στα Σ όδομα
σκοτεινότερα ορμέμφυτα. Α υτό λοιπόν
θέλησε μάλλον να μας δείξει ότι η υπ ε που κατακτά ή που επ ανα κα τα κτά ο
ράσπιση όλης της παράδοσης του Δ ια  ά νθρω πος είναι το «δικαίωμα» στη
φωτισμού και .η θεοποίηση του ατόμου
βαρβαρότητα, η καταραμένη του
μπορούν να υποχωρήσουν σήμερα,
πλευρά η οπ οία μπορεί π ια να υπερβεί,
μπροστά στο γεγονός της εισόδου των ■με τη δική της κ α ι μόνο δυναμική, κάθε
μαζών σε κάθε επίπεδο του επιστητού ηθικό δίλημμα - π ο λ ύ περισσότερο
μας. Τ ι σημασία, τελικά, μπορούν να μάλιστα όταν η απελευθέρωσή της
έχουν α υτά που γίνονται μέσα στην α π ο  φέρεται ως συνέπεια ενός κοσμοθεω ρη
μονωμένη έπαυλη, πάνω στους έγκλει τικού συστήματος κ α ι μιας ιδεολογίας.
στους νεαρούς, όταν ανάλογες πράξεις, Ε ίν α ι το πέρασμα, τελείω ς λογικό μέσα
πολλαπλασιασμένες στο έπαρκο, α νή στην αποδέσμευση του άλογου, α πό το
κουν στην καθημερινή πρακτική των φασισμό στην εξόντωση τω ν πολιτικώ ν
στρατοπέδω ν συγκέντρωσης; Δ ια τυπ ω  του αντιπάλω ν, α πό το ναζισ μό στο
μένο με άλλα λόγια το ερώτημα θα μπο Ά ο υ σ β ιτς, α πό το σταλινισμό στο
ρούσε να πλησιάσει σε απόσταση ανα- γκουλάγκ.

Ο Κάφκα είχε πει ότι ο φασισμός είναι
κατάσταση ψυχής. Η δύναμη της διπλής,
πιο πάνω, παζολινικής απόφανσης, που
το αποκορύφωμά της βέβαια το βλέ
πουμε στο Σαλό αλλά την ιδέα της την
ανιχνεύουμε εύκολα και σε άλλες ταινίες,
όπως λ.χ. στο Θεώρημα, προέρχεται
μάλλον από μια υποθετική γείωση του
καφκικού αξιώματος στην κίνηση της
ιστορίας. Η ανθρώπινη φύση, έτσι όπως
μας αποκαλύπτεται στο παζολινικό σύμπαν, ως ιδέα και ως υλικό πρόβλημα, δεν
είναι δυνατό να εννοηθεί και να κατα
νοηθεί αν δεν εγγραφεί προηγουμένως
στο χρόνο της, δηλαδή στην εποχή της.
Επομένως, είναι η ιστορική περίοδος
που κάνει τη «φύση» δυνατή να πραγμα
τοποιηθεί, μεταμορφώνοντάς τη μέσα
στο χρόνο γιατί και η ίδια είναι διαφορε ανάγνωση της ταινίας θα διαπίστωνε ότι
τική -α νο ίγο ν τα ς το δρόμο στη διαφορε υπάρχουν δυνατότητες διαφυγής, ότι ο
τική κάθε φορά δυνατότητα να αναδυθεί εξευτελισμός της ζωής π αρ ’ όλο που
η μια ανθρώπινη πλευρά ή η άλλη. Οι υπερβαίνει διαρκώς τα «παραδεκτά» δεν
ορδές του Τσέγκις Χαν δεν καθοδηγούν ενεργεί παρά σε μια ή δυο περιπτώσεις
ταν, με κανένα τρόπο, από τα ορμέμφυτα καταλυτικά. Ωστόσο η αλήθεια που υπε
που καθοδηγούσαν τις εκστρατείες των ρασπίζεται ο Παζολίνι εκε1 ακριβώς
Ρωμαίων, τους ναπολεόντειους πολέμους βρίσκεται. Στο ότι δεν υπάρξει διέξοδος
ή τους Ισπανούς κατακτητές.
για κανένα, γιατί ακριβώς αν υπήρχε θα
Τι είναι λοιπόν το Σαλό, δηλαδή η τα ι πρέπει να υπήρχε διέξοδος και για τον
νία; Χωρίς να αποτελεί σχήμα λόγου, ίδιο £ο φασισμό. Αν λοιπόν μας παρου
είμαστε νομίζω πολύ κοντά στην καρδιά
της παραβολής που δημιούργησε ο
Π αζολίνι, για να μας δείξει ότι ο φασι
σμός αποδεσμεύοντας τις υποσυνείδητες
φαντασιώσεις του ανθρώπου ταυτόχρονα
έβαλε σε κίνηση τη διαδικασία αυτοκα
ταστροφής του. Το Σαλό είναι ο φασι
σμός, αλλά σε μια κατάσταση απόλυτης
αφαίρεσης ώστε να μελετηθεί εκ των
ένδον. Η ταινία του Παζολίνι δεν είναι

σιάζεται, πάντοτε σ’ ένα παραβολικό
επίπεδο, σαν μια μηχανή που λειτουργεί
αδιάκοπα παράγοντας τρόμο μέσα από
τις διάφορες μορφές διασκεδάσεο)ν, αυτό
συμβαίνει γιατί είναι μια κατάσταση
ιστορικά τελειωμένη, μια κατάσταση που
έχει παραδοθεί μοιραία στη διαδικασία
της αυτοκαταστροφής της. Ό σ ο ι έχουν
μαζευτεί στην έπαυλη εκπροσωπούν ένα

κόσμο που έχει συμπτυχθεί στον εαυτό
μόνο ένα δοκίμιο πάνω στη δομή της του και που δεν μπορεί παρά να επανα
ανθρώπινης φύσης και της συμπεριφο λαμβάνει κάθε μέρα τα ίδια πράγματα.
ράς· είναι επιπλέον μια επιστημονική Θύματα και θύτες; Δεν θα μπορούσαμε
πραγματεία που απομονώνει το αντικεί να ισχυριστούμε πειστικά ότι τα πρώτα
μενό της για να το ανατάμει όσο γίνεται αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο χωρίς να
βαθύτερα. Ο θεατής, έτσι, σωστά αντι τον έχουν κάπως αποδεχτεί.
λαμβάνεται ότι όλα όσα συμβαίνουν
Αυτό το αδιέξοδο, αυτή η ομφαλομέσα στην έπαυλη μοιάζουν να είναι σκόπηση ενός σώματος που για να επιβε
αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο βαιώσει. τις αρχές του και τον παραλοφασισμός ψυχορραγεί, αν δούμε στατικά
τα συμφραζόμενα της ιστορικής εκείνης
στιγμής. Ό μ ω ς τον σκηνοθέτη δεν τον
ενδιαφέρει η αναστήλωση της ιστορίας
όσο τον ενδιαφέρουν οι μύθοι της, οι επι
νοήσεις δηλαδή της ανθρώπινης φαντα
σίας που έχουν πάντοτε για βάση το
γεγονός.
Περιχαρακωμένοι και χωρίς διέξοδο,
θύτες και θύματα μοιάζουν με νευρόσπαστα που καθοδηγούνται από μια
δύναμη ακατάβλητη. Μια συμβατική

γισμό των επιχειρημάτων του είναι υπο
χρεωμένο να θυσιάζει τα ίδια τα μέλη
του, είναι άραγε η απεικόνιση του
κυρίαρχου πολιτισμού; Το βέβαιο είναι
πως ορισμένα από τα βασικότερα χαρα
κτηριστικά αυτού του απομονωμένου
κολαστήριου μας παραπέμπουν σχεδόν
άμεσα στις κυρίαρχες γραμμές που
κατευθύνουν το σύγχρονο κόσμο: στη
συναλλακτική χρήση του ανθρώπινου
σώματος, στις απειράριθμες δουλείες,
στην εμφάνιση του λόγου ως παίγνιου

και ως νομίσματος που ο καθένας το χρη
σιμοποιεί για τα δικά του ωφέλη. Κι
ακόμα, το θεατό που μετατρέπεται σε
θεαματικό, το θεαματικό που συνδέεται
με τη μηχανιστική αναπαραγωγή του, η
σεξουαλικότητα ως^φαντασιακός τόπος
όπου εγγράφεται με τρόπο μη συνειδητό
η πολιτική εξάρτηση του ατόμου.
Το Σ αλό μας υπενθυμίζει αυτό που
είμαστε. Η κτηνωδία του δεν είναι δ ια 
χρονική, είναι η αποτύπωση ενός ανθρω 
πισμού που υποδύεται ένα νεκρό ιδεώ
δες, το ιδεώδες της ατομικής ελευθερίας,
γ ι’ αυτό και μας εξαπατά διπλά. Οικειοποιώ ντας ένα γεγονός χρονολογημένο,
ιστορημένο κατά κάποιο τρόπο, προ
βάλλει μπροστά μας σαν μια στιγμή όπου
η ιστορία έχει υψωθεί πάνω από τον
εαυτό της για να μεταβληθεί σε πραγμα
τικότητα. Και α π ’ ό,τι φαίνεται είναι
πραγματικότητα. Γιατί, ακόμα και ως
ταινία, υποβάλλοντάς μας το ρυθμό και
την αίσθησή της, την ψυχρότητα και την
αναλγησία αλλά μ’ έναν απαράμιλλα
τελετουργικό τρόπο, μας κάνει να αντι
λαμβανόμαστε εντελώς ξαφνικά ότι
παράλληλα έχει τη δύναμη να υποδαυ
λίζει την επαγρύπνισή μας. Τι είναι αυτό
που μας περιβάλλει, που μας πολιορκεί,
μας απειλεί; Ε ίναι η λήθη, η τερατώδης
πλευρά, η ζωώδης βουλιμία του μη
ανθρώ πινου, ο θάνατος -έ τ σ ι, τουλάχι
στον όπως έχουν γίνει δυνατά μέσα στον
σύγχρονο κόσμο.

1. Βασίλης Ραφαηλίδης, Λεξικό Ταινιών,
τόμος III, σελ. 116-117, εκδ. Αιγόκερως,
Αθήνα 1983.
2. Jean-Christophe Aeschlimann, «L' Actualite de Γ Epoque», Construire, Φεβρουάριος
1985.
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΕΣΜΕΤΗ
3 Δ ιη γή μ α τα
Α νάτυπο α πό τα «Τετράμηνα», Ά μ 
φισσα, 1986

οποίων τα Κόκκινα Παιδιά και Το νέον της
οδού, που δανείζει και στη συλλογή τον
τίτλο, στέλνουν το μήνυμά τους στον ανα
γνώστη αμέσως και προδίδουν το στίγμα
του. Το μότο του Θόδωρου Ντόρου αποτελεί
εισαγωγή στο υπερεαλιστικό κλίμα του Βαγ
γέλη Τασιόπουλου.

Π.Α. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κ έρ ο γο ς
Εκδ. Δ όμος, Αθήνα 1986

Ο Π. Α. Σινόπουλος παρουσιάζει κάτι εξαιρε
Τα 3 διηγήματα της Νατάσας Κεσμέτη έχουν τικά πρωτότυπο. Από τα κείμενα των Μηκυ-’
κεντρικό θέμα τη Ζωή. Προβληματισμοί και ναϊκών πινακίδων Πύλου και Κνωσού πήρε
υπαρξιακής φύσης ερωτηματικά πάνω στο υλικό και συνέθεσε ποίηση ελληνική
θέμα του ανθρώπινου προορισμού και της παλαιότερη του Ομήρου, και τότε ξεχύθηκε
ανθρώπινης μοίρας. Ποιος είμαι, τι είμαι, καμπανολάλημα τριαντατριών αιώνων.
από πού ήρθα, πού πάω, τι υπάρχει πέρα Ο τίτλος του βιβλίου του Κ ερ ο γό ς- Κβ-ΐΌ-ννο
από μένα, είναι τα θέματα που θίγονται στα είναι το όνομα ενός βοσκού που βρέθηκε
διηγήματα. Η μαύρη οπή στο πρώτο, Το γραμμένο με μηκυναϊκή γραφή. Η γραφή
κάδρο στον τοίχο ή το γειτονικό οικόπεδο έχει ως εξής:
στο δεύτερο και το Κενό στο τρίτο διήγημα ΚΕΡΟΓΟΣ ποιμήν Α σιατία/επί θαλαμάταο
δίνουν τις προσβάσεις στη συγγραφέα για να τετρόποπφι ορόμενος/(Κ έρογος Πυλόθεν).
ξεγλιστρίσει από την παρατήρηση του καθη Συνθέτει λοιπόν με λέξεις από τις πινακίδες
μερινού στη φιλοσοφική συλλογή. Ο λόγος Μηκυναϊκή Ωδή και με στίχους από τον
της πολύ ρευστός, άλλοτε κουβέντα καθημε Όμηρο, τη Σαπφώ, το Σοφοκλή, το Ρωμανό
ρινή, στην ουσία μονόλογος, και άλλοτε διά το μελωδό, το ακριτικό και το δημοτικό τρα
λογος πολύ ζωντανός μ' ένα ρευστό και χει γούδι καθώς και από τον Ερωτόκριτο,
μαρρώδες στυλ αφήνει να βγουν στην επι Σολωμό, Καβάφη και Σεφέρη τις Καταβασίες
φάνεια τα αιώνια ερωτηματικά που απασχό των Ελλήνων κι ακόμα ένα Κοντάκιο Μηκυλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο.
ναϊκό. Δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για
το πώς εργάστηκε καθώς και πλήθος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
σημειώσεων. Το βιβλίο προλογίζει ο Ιωάννης
Σ το χω ριό και σ τ η ν π ό λη
Τσάντουικ που μαζί με τον Βέντρις αποκρυΕκδ. Διαγώ νιου, Θ εσσαλονίκη 1986 πτογράφησε τη Γραμμική Γραφή Β".
Εδώ πια δε μιλάμε για ποίηση αλλά για την
Ο Νίκος Βασιλάκης καταγράφει σ’ αυτόν το ποίηση της γλώσσας ή τη γλώσσα της
μικρό τόμο των ποιημάτων του τις στιγμές ποίησης και μάλιστα ηλικίας τριαντατριών
της ζωής του, στιγμές καθημερινές, μικρολε- αιώνων.
πτομέρειες που περνάνε απαρατήρητες.
Ό μ ω ς το βλέμμα του κάθε τόσο σκοντάφτει
στις αντίστοιχες του παρελθόντος για να του
αντιστραφεί η χαρά του τότε σαν θλίψη του
τώρα. Ο στίχος του καθαρός και η φωνή του
νοσταλγική σταματά στο πατρικό σπίτι, τη
μάνα και τον πατέρα, τους συγγενείς που
χάθηκαν τους παλιούς φίλους, τα παλιά στέ
κια. Μια λεπτή μελαγχολία και μια πίκρα
αναδύονται εύκολα με την αμεσότητα του
στίχου του.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Το ν έο ν τ η ς ο δ ο ύ
Ιντερμέδιο, Αθήνα 1987
Το βιβλίο περιλαμβάνει εικοσιοχτώ ποιήματα
μερικά από τα οποία καλύπτουν την έκταση
των δύ ο -τρ ιώ ν στίχων. Δύσκολα σε πρώτη
ανάγνωση, κρατούν καλά το μυστικό τους τα
4 6 περισσότερα, μερικά άλλα όμως, μεταξύ των

Πένθος:
[γιατί οι λέξεις δεν έχο υ ν πια νόημα
όπως άλλωστε δεν είχε ποτέ και η σιωπή).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α ναβαθμοί και Στάσιμα
Εκδ. Ά γρα, 1987
Το βιβλίο αποτελείται από 44 σελίδες και τα
μέρη: Επί οδών ποταμίων, τρεις αναβαθμούς
και τρία στάσιμα. Οι τρεις αναβαθμοί, πεζή
έκφραση, εναλλάσσονται με τα τρία στάσιμα,
ποιητική έκφραση. Το συγγραφέα διαπερνά
θρησκευτικό ρίγος και κάθε επαφή με την
πραγματικότητα γύρω του γίνεται αφόρμηση
για προέκταση και φιλοσοφικό προβλημα
τισμό πάνω στα μεταφυσικά: Πέταξα από
πάνω μου αισθήματα που γλυκαίνουν την
ύπαρξη... από πού παίρνω ζωή, τι υπάρχει
ζωντανό μέσα μου;.. Στα ξωκκλήσια ανα
ζητάς στήριγμα. Ετοιμάσου για τη στιγμή του
θανάτου.
Με επιμέλεια και προοίμιο του ιδίου, Αλέ
ξανδρου Κοσματόπουλου, έχει γίνει και η
έκδοση.

0ΕΩ Ν ΥΜ ΙΑ
Του Σ ο φ ω τά το υ Β α σ ιλέω ς
Κ ΥΡ Ο Υ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ ΔΟ ΥΚ Α
ΛΑΣΚΑΡΙ
Λ Ο ΓΟ Σ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΘΕΩΝΥΜ ΙΑΣ
Ε κδόσεις Ά γρ α , Μ άρτιος 1987

Πρόκειται για επτακόσια θεωνύμια που
συνέλεξε ο Αυτοκράτορας της Νίκαιας Θ εό
δωρος Β' Δούκας Λάσκαρις ο οποίος από
νεανικής ηλικίας ασχολήθηκε με τη θεολογία
και άλλες συναφείς προς αυτήν σπουδές,
ΦΩΤΗΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ
Το Χ α ροπ οιό Π ένθ ο ς - μ ι α ταινία όπως μας πληροφορεί στο προοίμιο ο Αλέ
ξανδρος Κοσματόπουλος. Το βιβλίο περιλαμ
για το τέλ ο ς του καλοκαιριού
βάνει εκτός από το προοίμιο και Κείμενο και
Εκδ. Η ριδανός, Αθήνα 1987
μετάφραση (του Α.Κ.) και τα θεωνύμια, τρια
κόσια πενήντα περίπου ονόματα που περι
Αν διαβάζουμε σωστά τον υπότιτλο της συλ
λαμβάνονται στην Παλαιά και Καινή Δια
λογής, μια ταινία για το τέλος του καλοκαι
θήκη, καθώς και άλλα που βρίσκονται στην
ριού, έχουμε μια ταινία με έμμετρους υπό
εκκλησιαστική Υμνογραφία, στα πατερικά
τιτλους
μοντέρνας γραφής,
πλούσιες
κείμενα, ακόμη και στα ομηρικά έπη.
σεξουαλικές περιγραφές, ένα μουσικό διά
λειμμα στη μέση. Εκείνος κι εκείνη σ’ ένα
θέατρο παραλόγου με στίχους όπως:
ΟΡΦΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΗΣ
κόψαμε σε λο υρίδες την πλάτη μας
και την κρεμάσαμε στο φως της τραπεζα Μαρξ, Έ νγκ ελ ς, Λ ένιν για τ η ν Ε λ
λάδα
ρίας.
Εκδ. Ο ρ φ έα ς, 1986
Ή: αν ο τρελός ερω τευτεί το τελευταίο
αδέσποτο ψαλίδι... θα διπλώσω προσεχτικά
την ομπρέλα μου
Πρόκειται για ένα βιβλίο που σε πρώτη
στη μέσα τσέπη της ψ υχής μου...
μορφή γράφτηκε το 1933 όταν ο συγγρα
Τελευταία φράση του δράματος Το Χαροποιό φέας βρισκόταν στη Μόσχα. Το υλικό είναι

παρμένο από άρθρα των Μαρξ, Ένγκελς,
Λένιν, που δημοσιεύτηκαν κυρίως στις εφη
μερίδες -New York Tribune , «Neue OderZeit» και «Πράβντα», όπως φαίνεται στην
εισαγωγή του βιβλίου. Το θέμα των άρθρων
αυτών έχει άμεση αναφορά στα ελληνικά
πράγματα. Οι τρεις πολιτικοί ηγέτες εξετά
ζουν και ερευνούν την πολιτική και οικονο
μική κατάσταση της κοινωνίας απ’ όλες τις
πλευρές, ασχολούνται με όλα τα ζητήματα,
ακόμα και τα «παραμικρά». Ο συγγραφέας
του βιβλίου θέτει σα σκοπό να συμπληρώσει
το μεγάλο κενό, όσον αφορά τη θέση των
θεμελιωτών
του
μαρξισμού-λενινισμού,
πάνω στις σοβαρές ιστορικές καμπές της
ζωής της χώρας μας...

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Το «κύκνειο άσμα» του ηγέτη του
ΚΚΕ από τα βάθη της Σιβηρίας
Εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1987
«Η Παράνομη Μπροσούρα» είναι το τελευ
ταίο και σημαντικότερο γνωστό κείμενο που
έγραψε ο εξόριστος και απομονωμένος στη
Σιβηρία την εποχή εκείνη (1962) Νίκος
Ζαχαριάδης. Είναι επίσης και το μοναδικό
κείμενο αυτοκριτικής του άλλοτε πανί
σχυρου ηγέτη του ΚΚΕ, που αποτελεί ταυ
τόχρονα και μια συνολική εκτίμηση της
πορείας του κόμματος από την κατοχή και
την αντίσταση μέχρι τη συντριβή του Δημο
κρατικού Στρατού και την προσφυγοποίηση
των ανταρτών.

ΜΕΣΕΒΡΙΝΟΣ

Πνευματικό Ημερολόγιο ή
Το ανατολικό φυλάκιο
Έκδοση: Τα Τετράδια του Ρήγα
Τα κείμενα του βιβλίου αυτού αποτελούν μία
σειρά από μικρά άρθρα, σχόλια και σημειώ
σεις, που δημοσιεύτηκαν από το 1978 έως το
1980 στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Λευ
κωσίας, «Ο Ανεξάρτητος».
Το Ημερολόγιο, σύμφωνα με το συγγρα
φέα, αποτελεί αφιέρωμα αγάπης και αφο
σίωσης στον κυπριακό άνθρωπο και τον
συνεχή αγώνα του για επιβίωση. Ο συγγρα
φέας κινείται στο χώρο της παιδείας με την
ευρύτερη σημασία του όρου, σχολιάζοντας
τα συμβεβηκότα, διατηρώντας την εποπτεία
των πολιτικοκοινωνικών γίγνεσθαι. Στο χώρο
της πνευματικής και καλλιτεχνικής θεώ
ρησης αποκλείει τις αναφορές στους ζωντα
νούς συγγραφείς και ασχολείται με αυτούς
που έφυγαν και δεν είναι μόνο Κύπριοι.
Πιστεύει ακόμα πως το Ημερολόγιο ίσως

αποτελέσει το σπόρο για προβληματισμό
γύρω από ζωτικά προβλήματα όπως είναι η
ανυπαρξία αυτόνομης εκπαιδευτικής και.
πνευματικής ζωής στην Κύπρο, η μικρότητα
της πολιτικής, η εγκατάλειψη των νέων, η
αβυσσαλέα αναλγησία του πλούτου. Θέματα
επίκαιρα, γιατί όσο ο χρόνος κυλά το αδιέ
ξοδο τελικά μεταβάλλεται σε τρόπο ζωής.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

περιέχει βιβλιογραφία, Προγραμματισμό της
διδασκαλίας του διαλόγου και διδακτικές
επισημάνσεις. Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να
προσφέρει σε διδάσκοντες και διδασκόμε
νους το απαραίτητο ερμηνευτικό υλικό που
θα τους βοηθήσει για μιαν άνετη και γόνιμη
συν-εργασία τους στην τάξη.

ΙΟΥΛΙΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ

Καλούς ενιαυτούς Μάρκο
Πλάτωνος Κρίτων
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, 1987
Ο Διθύραμβος των νόμων και
της πατρίδας
Με έντονη την ελυτική επίδραση ο ο ι1
Σύντομη εισαγωγή διδακτική αξιο ποίησή της η Ι.Η. επιχειρεί μια πρώτη εμφΓ
ποίηση του μεταφρασμένου κει νιση στα ποιητικά δρώμενα του καιρού μας.
μένου για τη Γ Γυμνασίου
Η ποιητική της εικόνα και η έντονη λυρική
Εκδόσεις Gutenberg, 1987
της διάθεση συμπλέκονται σ' ένα χωρίς
Ένα ακόμη αξιόλογο βοήθημα για μαθητές
και καθηγητές είναι ο Πλάτωνος Κρίτων επε
ξεργασμένος από το γνωστό για παρόμοιες
εργασίες Γεράσιμο Μαρκαντωνάτο. Το βιβλίο

στίξη λόγο με πολλή φροντίδα στη λέξη και
στα 23 πεζόμορφα ποιήματα της συλλογής
της. Η στήλη της εύχεται καλή τύχη στις
ποιητικές της προσπάθειες.

Μια επιστολή
*

(

Κύριε διευθυντά
Σ το «περί κλίκας» τεύχος του περιοδικού
σας δημοσιεύετε μια συκοφαντική γ ια μας
επιστολή του συνεργάτη σας Η. Χ ατζηβασ ι-

θόδοΕη», καθώς υποκρίνεται, δημοσίευση,
α λ λ ά το να μας κατασυκοφαντήσει.
Ε ίνα ι φανερ?, επ ίσ η ς, ότι η απάντησή μας
τον τρόμαξε τόσο, ώστε εσπευσε να «προκα-

λείου.
Δεν σας είνα ι, μάλλον, γνωστό οτι στην

τα λά β ει τα πνεύματα».

επιστολή αυτή υπάρχει απάντησ η. Το ότι η

Ε πειδή πιστεύουμε ότι το περιοδικό σας

επιστολή του νεαρού κριτικού X . και η δικη

σέβεται τους αναγνώ στες του, σας στελνουμε

μας

μ α ζί

απάντηση

δε

δημοσιεύτηκαν

στην

μ ’ αυτές τ ις

διευκρινίσεις κι ενα

«Εβδομη» είναι ένα θέμα που αφορά τον

φ ω τοαντίγραφο τη ς απάντησ ής μ ας, γ ια να

εκδότη τη ς και όχι εμάς.

μπορέσετε να τους ενημερώσετε.

ΙΙρόκειται, όμως, σύντομα να δημοσιευ

Ό σο γ ια το νεαρό X ., κ α τα πώ ς γράφει ο

τούν στο περιοδικό «Νέες Τομές». Κ ι αυτό

ίδιος, «αναγκάστηκε» (γλώ σσα λανθανουσ

είναι κάτι που ο νεαρός X . το γνω ρ ίζει απο

τ ’ αληθή λ έ γ ει) να προβεί σ’ αυτήν την ενέι

πρώτο χέρ ι, μιας και ο ίδιος το ζήτησε από

γ ε ια ενδίδοντας στις επιθυμίες τ η ς «κλι

τον εκδότη του περιοδικού, θέλοντας προ

κας», γ ια την οποία, στο ίδιο τεύχος, τόα

φανούς με τον τρόπο αυτό ν ’ αποσχιστεί και

άστοχα θεω ρητικολογεί. «Αναγκαστηκε» ν

τυπικά από τη συντακτική ομαδα, οπου συμ

μετανοιώ σει γ ια το κείμενο που έγραψε γ ι.

μ ετείχα μ ε ως πριν από λ ίγ ο καιρό και οι

μας και που με τη μελάνη νωπή ε ίχ ε παρο

τρεις.

δώσει ο ίδιος γ ια δημοσίευση. Δεν α ςιζε

ΙΙρος τ ι λοιπόν η βιασύνη του να δημο

λοιπόν, τον κόπο να υπερασπιζόμαστε με το

σιεύσει την επιστολή του στο περιοδικό σας

ονόματά μας το κείμενο ενός τέτοιου κ ριτι

δ ίχω ς απάντηση, όταν γνω ρ ίζει ότι απάν

κού. Του το επιστρέφουμε μ α ζ ι με ολα

τηση υπάρχει και ότι σύντομα πρόκειται να

ά λ λ α εγκω μιασ τικά που έγραψε και είπ ε γ ι

δημοσιευτεί μ α ζί με τη δική του επιστολή;
Ε ίνα ι φανερό ότι σκοπός τη ς επιστολής

τγ

μας στο παρελθόν. Δεν έχουν π ια γ ια μα
κανένα κύρος. Κ αι δεν θα είναι μακριά η ώρα

του, α λ λ ά και τη ς σπουδής του να τη δημο

που τ α κείμενά του δεν πρόκειται να έχουν

σιεύσει σε έντυπα άσ χετα με τη διενεξη, δεν

κύρος γ ια κανένα.

είναι το να διαμαρτυρηθεί γ ια κάποια «ανορ-

Β α γ γέλ η ς Κάσσος — ΙΙλ ία ς Κ εφ ά λ α ,

Από τις εκδόσεις
της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος
και του Μορφωτικού της
Ιδρύματος
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