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Μεταπολεμικοί 
Πεζογράφοι

Σε πολύ λίγα χρόνια συμπληρώνεται μισός αιώνας αφότου - 
μέσα στη ναζιστική κατοχή - δημοσιεύθηκαν τα πρώτα βιβλία 
της κατηγορίας εκείνης των συγγραφέων, που αργότερα επρό- 
κειτο να ταξινομηθούν γραμματολογικά υπό τον τίτλο: μεταπολε
μικοί πεζογράφοι. Και όμως, ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί συνθε
τική κριτική εργασία, που να εξετάζει συνολικά, σφαιρικά την 
άφθονη πεζογραφική παραγωγή την υπαγόμενη σ' ένα τόσο εκτε
ταμένο και - πιστεύω - σημαντικό κεφάλαιο της λογοτεχνίας 
μας. Οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι ενώ προ πολλού έχουν αρχί
σει και απέρχονται του κόσμου τούτου, περιμένουν ακόμη τον 
κριτικό που θα ανιχνεύσει τις συντεταγμένες τους και θα αποτι- 
μήσει την προσφορά τους. '

Βέβαια, δε λησμονώ ότι - ευτυχώς - υπάρχουν τα βιβλία του 
Μπάμπη Νίντα1, του Απόστολου Σαχίνη2, του Δημήτρη Ραυτό- 
πουλου3, του Βάσου Βαρίκα4, του Αντρέα Καραντώνη5, του 
Σπύρου Τσακνιά6, που, εν όλω ή εν μέρει, καταπιάνονται με 
μεταπολεμικούς πεζογράφους. Ωστόσο, τα βιβλία αυτά, όπως 
και το αντίστοιχο του υποφαινόμενου7, αποτελούν απλώς συνα
γωγές περιστασιακών βιβλιοκρισιών ή άλλων συναφών άρθρων, 
κι έτσι, μολονότι περιέχουν πλήθος από καίριες παρατηρήσεις, 
πόρρω απέχουν από το να τέμνουν καθοριστικά το όλο αντικεί
μενο που μας απασχολεί.

Ευνόητη λοιπόν η αμηχανία μου καθώς στέκομαι τώρα μπρο
στά σε τόσο αναπεπταμένο και εν πολλοίς ανεξερεύνητο πεδίο. 
Οι κίνδυνοι της πλάνης, της αστοχίας, της διαστρέβλο^σης καρα
δοκούν στο κάθε βήμα. Γι’ αυτό και πολύτιμη βοήθεια μου έδωσε 
σε τούτη τη δισταχτική περιδιάβαση η ανέκδοτη ακόμη “ Εισαγω
γή” , που προτάσσει ο Αλέξ. Αργυρίου στην προετοιμαζόμενη 
εξάτομη Ανθολογία Μεταπολεμικών Πεζογράφω\Ρ. Πρόκειται 
για μια ογκώδη μελέτη, κάπου 300 σελίδες, έργο κυριολεκτικά 
υποδομής, όπου γίνεται εξαντλητική θα έλεγα συγκέντρωση στοι
χείων ποικιλοτρόπως συμπλεκόμενων με το θέμα μας1 η προεργα
σία είναι πια έτοιμη, ο μελετητής της ουσίας έχει τώρα πού να 
πατήσει.

Χρήσιμες εργασίες σ’ αυτή την απόπειρα μου στάθηκαν επίσης 
δύο παλαιότερες μαγνητοφωνημένες συζητήσεις, του 1973 και 
του 1977 αντιστοίχως, που έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Η  
Συνέχεια9 y.αι Διαβάζω10, ένα πρόσφατο άρθρο του Αλέξη Ζήρα 
και ένα πιο πρόσφατο του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, δημοσιευ
μένα και τα δύο στο περιοδικό Το Τέταρτο1 \  κι ακόμα δύο αδη
μοσίευτα μελετήματά τους, που είχαν την καλωσύνη να μου 
δώσουν ο Χριστόφορος Μηλιώνης12 και ο Γιώργης Γιατρομανω-

του Αλέξανδρου Κοτζιά

λάκης13. Αυτονόητο τέλος, ότι το πεδίο στο οποίο θα περιδια- 
βάσω δεν περιλαμβάνει όλους τους μεταπολεμικούς πεζογρά
φους και όλα τα μεταπολεμικά πεζογραφήματα. Κάτι τέτοιο δε 
θα είχε κανένα νόημα. Σημασία αποκτούν μόνον εκείνα τα έργα 
που έχουν περάσει από πυκνή κρησάρα και μάλιστα σε περισσό
τερες και χρονικά απέχουσες επιλογές· τα θνησιγενή είναι ψευδο
μάρτυρες ή, στην καλύτερη περίπτωση, μαρτυρούν για άλλης 
τάξεως συμβάντα.

Υπάρχει όμως πράγματι μεταπολεμική πεζογραφία στην 
Ελλάδα; Ή  για να το διατυπώσουμε ακριβέστερα: έχει κατορ
θώσει η πεζογραφία της μεταπολεμικής “ φιλολογικής γενιάς να 
διαμορφώσει μια δίκιά της προσωπικότητα, που να τη διαφορο
ποιεί ουσιαστικά από την προσφορά των προηγουμένων;”  Το 
ερώτημα αυτό το υπέβαλε αδίσταχτα το 1965, σχεδόν ένα τέταρτο 
του αιώνα μετά τη δημοσίευση των πρώτων μεταπολεμικών πεζο
γραφημάτων, ο Βάσος Βαρίκας14 κρίνοντας τη μελέτη. Οι νέοι 
πεζογράφοι του Απόστολου Σαχίνη, ο οποίος επίσης θεώρησε 
φυσικότατο να ξεκινήσει την εισαγωγή του με το ίδιο ερώτημα15. 
Και το εξωφρενικότερο: μολονότι και οι δύο κριτικοί απαντούν 
καταφατικά - ναι, υπάρχει νέα πεζογραφία - καταλήγουν 
τελικά στο αντίθετο. Ο μεν Σαχίνης με απέραντη πατερναλιστική 
συγκατάβαση: “ η νέα μας πεζογραφία βρίσκεται στο σωστό 
δρόμο (εγώ υπογραμμίζω) του αφηγηματικού και του πνευματι
κού εκσυγχρονισμού” , η οποία αναιρεί το λόγο διεξαγωγής της 
έρευνας, αφού προδήλως ο κριτικός “ θεωρεί σαν τρίτης τάξεως 
τους συγγραφείς που εξετάζει” , όπως είχε παρατηρήσει τότε 
κρίνοντας το βιβλίο αυτό ο Αλέξ. Αργυρίου16. Όσο για το Βαρί
κα, ιδού η δική του τελείως αρνητική κατάληξη: “ ό,τι περισσό
τερο διακρίνει την προσφορά της νέας γενιάς των πεζογράφων 
μας... είναι η ‘συντηρητικότητα’ στην τεχνική, η αντιπάθειά 
στους κάθε λογής μορφικούς πειραματισμούς. Οι νέοι μας είναι 
λιγότερο ‘τολμηροί’ στο σημείο αυτό από τους πεζογράφους της 
δεκαετίας 30-40... ακολουθούν τα βήματα των προηγουμένων 
τους” 17. Τούτα ως διαπιστώσεις ύστερα από την εμφάνιση του 
Αλαβέρα, του Βασιλικού, του Ιωάννου, του Κουφόπουλου, της 
Λυμπεράκη, του Ταχτσή, του Τσίρκα, του Χειμωνά. Κριτική οξυ
δέρκεια!

Αυτό το περιστατικό του διπλού κριτικού ναυαγίου το ανα
φέρω απλώς ως ενδεικτικό του κλίματος μέσα στο οποίο επί ολό- 3
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κλήρες δεκαετίες εποίησαν το έργο τους οι μεταπολεμικοί πεζο- 
γράφοι μας: συγκατάβαση, ατέρμονες επιφυλάξεις, παρερμη
νείες, παραγκωνισμός, περιφρόνηση, κάποτε και ολοσχερής 
απόρριψη, όπως λογουχάρη στην καθόλου μεμονωμένη περί
πτωση του ακαδημαϊκού Ηλία Βενέζη, που από το 1963 είχε 
σπεύσει να χαρακτηρίσει σε συνέντευξή του18 συλλήβδην τη 
μεταπολεμική γενιά εξοφλημένη” . “ Αυτοί είναι τώρα καλά τοπο
θετημένοι στις θέσεις τους, στα γραφεία, στη ζωή. Έδωσαν ό,τι 
είχαν να δώσουν” , (πάλι υπογραμμίζω εγώ).

Ας αναλογιστούμε λίγο τα καθέκαστα. Όταν διατυπώνονται 
οι σφαγιαστικές αυτές κρίσεις - οι οποίες, το επαναλαμβάνω, 
δεν οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία-ενός ατόμου· εκφράζουν 
κατεστημένες αντιλήψεις και συνακόλουθες συμπεριφορές - 
όταν λοιπόν με τόση αδιαφορία ρίχνονται στον καιάδα ως άχρη
στοι συγγραφείς που ίσα ίσα τότε ακριβώς βρίσκονται πάνω στην 
ακμή τους: ο Σπύρος Πλασκοβίτης μόλις είχε εκδόσει Το Φράγμα

9

και ο Κώστας Ταχτσής Το Τρίτο στεφάνι, ο Βασίλης Βασιλικός 
την Τριλογία του, ενώ ο Στρατής Τσίρκας δεν είχε ολοκληρώσει 
ακόμα τη δική του τριλογία, ο Ρένος Αποστολίδης δεν είχε δημο- 

■ σιεύσει το Βορά στο Θηρίο, ο Τηλέμαχος Αλαβέρας τον Οδο
στρωτήρα, ο Νίκος Μπακόλας τη Μυθολογία, ο Δη μ. Χατζής
τους Ανυπεράσπιστους, ο Νίκος Καχτίτσης τον Ήρωα της Γάν
δης, Ο Αριστοτέλης Νικολαΐδης τους Συνυπάρχοντες, ο Νίκος 
Κάσδαγλης το Μακάριοι οι ελεήμονες... , ο Χριστόφορος 
Μηλιώνης τ' Λκροκεραύνια, η Τατιάνα Μιλλιέξ το Και ιδού 
ίππος χλωρός, ο Ρόδης Ρούφος τους Γραικύλους,\ο Θανάσης 
Βαλτινός την Κάθοδο των εννιά, ο Πέτρος Αμπατζόγλου τη Γέν
νηση του Σούπερμαν, ο Μένης Κουμανταρέας τη Βιοτεχνία υαλι
κών, ο Αντρέας Φραγκιάς το Λοιμό, ο Νίκος Πολίτης τον Υπερ
θετικό αντίλογο, ο Αρης Αλεξάνδρου Το Κιβώτιο, η Γαλάτεια 
Σαράντη Τα όρια, ο Μάριος Χάκκας Το κοινόβιο, ο Γιώργος 
Ιωάννου τη Σαρκοφάγο, ο Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος το Συμβαίνει και οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι μας προέρχονται 
Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη, ο Γ ιώργος Μανιάτης το Objet sans στην πλειονότητά τους από μεσαία, μικροαστικά, εργατικά ή και 
valeur, ο Τάκης Κουφόπουλος τις Εκδοχές, ο Αγγελος Καλογε- αγροτικά στροψατα* από τα στρώματα εκείνα, δηλαδή, που δεν 
ρόπουλος Το άσπρο φως, ο Δημήτρης Νόλλας την Πολυξένη, ο έχουν φυσικές προσβάσεις στους κύκλους που απολαμβάνουν 
Τόλης Καζαντζής την Παρέλαση, η Μάρω Δούκα την Αρχαία πλούσια τα ελέη του Θεού και ασκούν την εξουσία. Σ ’ αυτή την 
Σκουριά, ο Αλέξης Πανσέληνος τις Ιστορίεςγια σκύλους, ο Γιώρ- κοινωνικά και οικονομικά υποδεέστερη κατάσταση που τους 
γος Χειμωνάς τον Γιατρό Ινεότη, ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης τοποθέτησε η γέννησή τους κρατήθηκαν επί τρείς και πλέον 
την Ιστορία. δεκαετίες, εσκεμμένα πιστεύω, από την παράταξη που βγήκε

Όχι εξαντλητική η απαρίθμηση* και ίσως κουραστική. Όμως νικήτρια στον εμφύλιο πόλεμο. Στο μακρό αυτό χρονικό διά- 
είναι αναγκαία όχι μόνο για να δείξει τι έργα θα άφηνε αγέννητα στημα οι μεταπολεμικοί συγγραφείς δε διορίστηκαν ως συγγρα- 
η μάχαιρα του Βενέζη καθώς ασυλλόγιστα έπαιρνε κεφάλια, φείς σε θέσεις κοινοτικής ακτινοβολίας, σε κρατικά ιδρύματα, σε 
αλλά και για ένα επιπρόσθετο λόγο: για να δοθεί, χάριν της επιτροπές πνευματικών προκρίσεων, σε όργανα λήψεως αποφά- 
μεταξύ μας καλύτερης συνεννόησης, κάποιο μέτρο των προσωπι- σεων σχετιζόμενων με τον πολιτισμό ή και με τη συγγραφική δου
κών μου επιλογών - από τι λογής βιβλία απαρτίζεται, κατά τη λειά τους. Καμία κανενός είδους ευκαιρία δεν τους παραχωρή- 
γνώμη μου, το άξιο μελέτης σώμα της μεταπολεμικής μας πεζο- θηκε υπό την ιδιότητα του συγγραφέα. Αναρωτιέμαι σαν πόσοι 
γραφίας. Γιατί δεν είναι ακόμη εμπεδωμένη η κοινή αποδοχή του απ’ αυτούς έχουν συνομιλήσει ποτέ στη ζωή τους για κάποιο θέμα 
σώματος αυτού. Σε γενικές γραμμές οι δικές μου επιλογές συμπί- ουσιαστικό με πρωθυπουργό, με αρχιστράτηγο, με οικονομικό 
πτουν με τις επιλογές άλλων ομοτέχνων, γι’ αυτό και μπόρεσε να μεγιστάνα, με διεθνή προσωπικότητα οιουδήποτε πεδίου. Ανα
ολοκληρωθεί η ομαδική εργασία της ανθολογίας που προανέφε- ρωτιέμαι ακόμη σε πια ηλικία πρωτοταξίδεψαν εκτός Ελλάδος σε 
ρα. Ωστόσο, υπάρχουν και ριζικά αντίθετες απόψεις. Αογουχά- μεγάλα κέντρα του πολιτισμού, πόσο διάστημα παρέμειναν σ’ 
ρη, ο εκ των μελετητών της περιόδου Απ. Σαχίνης πολλά από αυτά, τι δυνατότητες είχαν να τα γνωρίσουν βαθύτερα από μια 
αυτά τα βιβλία και μάλιστα, κατά τη γνο')μη των ανθολόγον, επιπόλαια τουριστική διέλευση. Δεν αποκλείεται μάλιστα να 
κάποια βαρυσήμαντα, τα παραμερίζει με περιφρόνηση ή παντε- υπάρχουν ακόμα και οι παντελώς αταξίδευτοι. Οι προσλαμβά-

4 λώς τα αγνοεί ως αναξιόλογα19. Η έντονη επιθυμία μου να υπάρ- νουσες παραστάσεις το)ν περισσότερων μεταπολεμικών πεζο- 
ξει στην επικοινωνία μας αυτό το μέτρο με παρέσυρε και παρα- γράφο>ν έμειναν έτσι περίκλειστες στον περιορισμένο τους

Ο Στρατής Τσίρκας

τέντωσα κομμάτι τον κατάλογο συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτόν 
και συγγραφείς που ο Βενέζης δεν είχε διανοηθεί να “ καρατομή
σει” γιατί το 1963 ήσαν ακόμη παιδιά.

Αλλά ας σταθούμε λίγο στο κλίμα ή ακριβέστερα σε κάποιες 
από τις συνθήκες υπό τις οποίες εποίησαν οι μεταπολεμικοί πεζο- 
γράφοι, τουλάχιστον ο)ς το έτος ορόσημο: το μοιραίο 1967. Αν 
έπρεπε να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να προσδιορίσω την 
επικρατούσα κατάσταση δε θα δίσταζα διόλου* η λέξη αυτή είναι 
το περιθώριο.
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Ο Μάριος Χάκκας

κόσμο. Τούτο ποικιλοτρόπίος ανιχνεύεται στο έργο τους ως θεμα- 
τολογικές, χαρακτηρολογικές ή άλλες προτιμήσεις, προσηλώσεις 
ή απουσίες.

Έτσι πατηκωμένοι οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι ανάμεσα 
στην επίσημη ασυγκάλυπτη περίπου εχθρότητα και στην αυτάρε
σκη μακαριότητα τιον κατεχόντων ομοτέχνων τους του μεσοπο
λέμου, περιβαλλόμενοι από τη φυσική αόράνεια της ελληνικής 
κοινωνίας, που όύσκολα μεταβάλλει τις όποιες πολιτισμικές 
αξίες κατά καιρούς αποδέχεται -  ας μην ξεχνάμε πως μισό αιώνα 
τώρα αμετακίνητο εθνικό άσμα παραμένει το ρεμπέτικο και ψευ- 
όορεμπέτικο ή πως η όντο)ς εκπληκτική κυρία που δεσπόζει της 
ελληνικής σκηνής έχει υπερβεί την τριακονταετία ως βασίλισσα 
της νεανικής χάρης και ομορφιάς - μέσα λοιπόν σ' αυτά τα συμ- 
φραζόμενα οι μεταπολεμικοί συγγραφείς κατάφεραν να συνεχί- 
σουν στον πνευματικό χο')ρο τον μεταξύ τους εμφύλιο πόλεμο, 
που ξέσπασε στην πατρίδα μας το 1943 μέσα στην κόλαση της 
ναζιστική ς κατοχής.

Μέτρο της σφοδρότητας με την οποία συνεχίστηκε επί τόσα 
πολλά χρόνια αυτός ο ιδεολογικοπολιτικός σπαραγμός στο λογο
τεχνικό πεδίο είναι το κεφάλαιο ‘Ή  μαύρη πολιτική λογοτεχνία", 
με το οποίο έκλεισε ο Δημ. Ραυτόπουλος το βιβλίο του που προα- 
ναφέρθηκε20. Πάντως τα εξωκαλλιτεχνικά κριτήρια, που 
κυριάρχησαν στο χρονικό εκείνο διάστημα επηρέασαν κατά διττό 
τρόπο τις αποτιμήσεις του λογοτεχνικού γίγνεσθαι που διατυπώ
νονταν τότε: αποσιώπηση ή μηδενισμός του ιδεολογικού εχθρού· 
παρ' αξία εγκωμιογραφία, διάδοση, μετάφραση των βιβλίων του 
“ δικού μας" συγγραφέα. Η διαμάχη που ξέσπασε στις τάξεις της 
αριστερής διανόησης όταν ο Τσίρκας άρχισε να δημοσιεύει την 
τριλογία του21, έχει καταδείξει πόσο αυτές οι εξωγενείς παρεμ
βάσεις στο χώρο των γραμμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε στρε
βλώσεις. Πιστεύω ότι πιέσεις που άμεσα ή έμμεσα δέχθηκε τότε 
από το κόμμα του ο συγγραφέας ενώ ακόμη έγραφε το δεύτερο 
και τον τρίτο τόμο της μυθιστορηματικής του σύνθεσης, επηρέα
σαν τη δουλειά του αρνητικά.

Πάντως τώρα που, ύστερα από διαδοχικές και διασταυρωμέ

νες επιλογές τόσων ετών, ξεκαθαρίζει λίγο πολύ μπροστά μας το 
σώμα της μεταπολεμικής πεζογραφίας,α ξίζει τον κόπο να γίνει 
εξονυχιστική έρευνα στις κριτικές στήλες των περιοδικών και τιον 
εφημερίδων της εποχής, να ερευνηθούν τα έγκυρα έντυπα κάθε 
πολιτικής, ιδεολογικής και αισθητικής απόκλισης, όπως οι εφη
μερίδες «Αυγή», «Καθημερινή», «Βήμα», «Έθνος», «Ανεξάρτη
τος Τύπος», «Ελευθερία» και τα περιοδικά Επιθεώρηση Τέχνης, 
Νέα Εστία, Νέα Πορεία, Κριτική, Διαγώνιος, ά)στε να διαπιστω
θούν πια με ντοκουμέντα η έκταση και το βά£)ος των παραμορ
φώσεων που προκαλούσαν τότε οι επικρατούσες “ εξωτικές" 
αντιλήψεις. Το έτος 1959, λογουχάρη, είναι από τα πιο γόνιμα της 
περιόδου. Τότε ο Ρένος Αποστολίδης δημοσιεύει τις Ιστορίες από 
τις νότιες ακτές και ο Νίκος Κάσδαγλης τους Κεκαρμένους, 
δηλαδή την ίδια εκείνη χρονιά εμφανίζονται ταυτόχρονα τα δύο 
αριστουργήματα το)ν σημαντικότατων αυτών πεζογράφων μας· 
την ίδια χρονιά η Γαλάτεια Σαράντη και η Ιουλία Ιατρίδη δημο
σιεύουν τα ωραιότερα βιβλία τους, Το παλιό μας σπίτι και Καβα
λάρης στον άνεμο αντιστοίχο>ς· τότε δημοσιεύει και ο Νίκος 
Καχτίτσης το Ποιοί οι φίλοι, τότε εμφανίζεται ο Τάκης Κουφό- 
πουλος με το Μικρές και σύγχρονες ιστορίες. Τι απ’ όλα αυτά τα 
θαυμάσια και κατά ποιο τρόπο έχει επισημανθεί στις κριτικές 
στήλες της εποχής; Υποψιάζομαι ότι η έρευνα θα βγάλει στην επι
φάνεια τέρατα και θλίψη.

Οπουδήποτε, με την επιβολή της δικτατορίας το 1967 και την 
ακόλουθη διάσπαση του κόμματος της άκρας αριστεράς σε ανα- 
νεωτικούς και ορθόδοξους, ο εμφύλιος πόλεμος στις τάξεις των 
λογοτέχνου ουσιαστικά καταλάγιασε, κυρίιος ανάμεσα στους 
συγγραφείς που παραμένοντας στην Ελλάδα γεύτηκαν όλη την 
αηδία της επτάχρονης τυραννίας. Κάτω από την πίεσή της μάλι
στα προχωρήσανε στη σύμπτυξη κοινού αντιδικτατορικού μετο)- 
που. Κάποιες επιβαόσεις του στείρου πνεύματος της μισαλλοδο
ξίας και του ιδεολογικού φανατισμού παρατηρήθηκαν εντούτοις
στους κύκλους συγγραφέων αυτοεξόριστων στη Δυτική Ευρο')-

22 πη .
Μετά τη δικτατορία, το άχαρο αυτό πνεύμα προσπαθούν να το 

συντηρήσουν - σε πολύ χαμηλο)μένους ωστόσο τόνους - μόνον 
οι πιστοί της ορθοδοξίας. Απροσδόκητη υποτροπή ήταν βέβαια η 
πρόσκαιρη εμφυλιοπολεμική έξαρση του Βασίλη Βασιλικού, που 
εν έτει 1983 αξίωσε, χάριν της πνευματικής του ηρεμίας, να επα- 
ναδιαχωριστούν οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι σε προοδευτικά 
πρόβατα και σε αντιδραστικά ερίφια23. Σήμερα το apartheid στη 
μεταπολεμική μας πεζογραφία εξακολουθούν να το εφαρμόζουν 
σχολαστικά οι κρατικές εκδοτικές υπηρεσίες των Ανατολικών 
χωρών, κοσκινίζοντας από την ιδεολογική κρισάρα τα βιβλία 
που πρόκειται να μεταφράσουν και δημοσιεύσουν για το κοινό 
τους· και στην Ελλάδα, η δογματική αριστερά.

Τα συμβάντα αυτά υπενθυμίζουν μια διαπίστωση ουσίας: 
ιδιαίτερα έντονη πολιτική φόρτιση χαρακτηρίζει όχι μόνον τη 
συμπεριφορά αλλά και το έργο των μεταπολεμικών πεζογράφοι 
σε αντιδιαστολή προς ό,τι παρατηρείται στο έργο των μεσοπολε- 
μικών ομοτέχνου τους. Τούτο στη γενικότητά του αποτελούσε 5

>



δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο ·
ήόη κοινό τόπο το 1977, όταν όιεξαγόταν η δεύτερη από τις συζη
τήσεις που προανέφερα. Δε νομίζω ωστόσο ότι η διαπίστωση 
αυτή έχει υποστεί στο μεταξύ τις αναγκαίες κριτικές επεξεργα
σίες ώστε να προκύψει σαφέστερη με τις κλιμακώσεις και με τις 
αποχρώσεις της η όλη κατάσταση. Έτσι οι παρατηρήσεις που θα 
διατυποόσω τώρα και που θα μπορούσαν να υπαχθούν κάτω από 
την κεφαλίδα: πολιτικοποίηση, εξακολουθούν να χρειάζονται τη 
στέρεη θεμελίωσή τους από κάποιον αυριανό μελετητή.

Πιστεύω ότι κατά την περίοδο 1945-1950, από το τέλος της 
κατοχής και ως το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η περιλάλητη 
αυτή στροφή δεν είναι ακόμη αποφασιστική. Μολονότι κάποιοι 
από τους τότε προκοεμφανιζόμενους πεζογράφους εμπνέονται 
θεματικά από τις πρόσφατες εθνικές και κοινωνικές αναστατώ
σεις -  ο Σωτήρης Πατατζής με τα Ματωμένα Χρόνια, ο Στρατής 
Τσίρκας με τα αιγυπτιώτικα διηγήματά του, ο Δημ. Χατζής με τη 
Φωτιά, ο Άγγελος Βλάχος με Το μνήμα της γριάς-μολονότι, επί 
πλέον, αμέσως μετά την κατοχή έχουν μεταφραστεί και κυκλοφο
ρήσει ευρύτατα αντιπροσωπευτικά δείγματα της τότε ανθούσα; 
στο εξωτερικό αντιστασιακής λογοτεχνίας - Η σιωπή της θάλασ
σας, του Βερκόρ, η Ευρωπαϊκή θητεία, του Ρομαίν Γκαρύ, οι 
Όμηροι, του Στέφαν Χέιμ -  σηματικότατοι πεζογράφοι μας 
πραγματοποιούν στα χρόνια εκείνα τις πρώτες δημοσιεύσεις τους 
με εξαίρετα αλλά άσχετα μυθιστορήματα ή διηγήματα, γραμμένα 
θαρρείς κάτω από άλλους αστερισμούς ως εάν τα χρόνια που 
προηγήθηκαν τίποτα το ασυνήθιστο δεν είχε συμβεί στην Ελλάδα 
και στην υφήλιο. Και δεν είναι μόνον ο Αστέρης Κοββατζής ή ο 
'Αλκής Αγγελόγλου, που συνέχισαν την προσωπική λυρική 
πορεία τους την αρχινισμένη μέσα στα χρόνια της κατοχής. Είναι 
και η Μαργαρίτα Αυμπεράκη με Τα δέντρα και Τα ψάθινα καπέ
λα, η Μιμίκα Κρανάκη με το Contre temps και Το τσίρκο, η Εύα 
Βλάμη με το Γαλαξείδι και το Σκελετόβραχο, η Τατιάνα Μιλλιέξ 
με την Πλατεία Θησείου, η Γαλάτεια Σαράντη με Το βιβλίο της 
χαράς, ο Σπύρος Πλασκοβίτης με τα διηγήματα που θ' απαρτί
σουν αργότερα το Γυμνό δέντρο, ο Κώστας Χατζηαργύρης με την 
Παλιά αυλή, ως και ο ίδιος ο Πατατζής με τη Μεθυσμένη πολι
τεία.

Η βαθιά τομή πραγματοποιείται το 1950, την επαύριο της 
λήξης του εμφυλίου πολέμου, από τον Ρένο Αποστολίδη με την 
Πυραμίδα 67, που μαρτυρεί ακριβίός γΓ αυτόν το φοβερό και 
ηλίθιο πόλεμο. Με το καταλυτικό αυτό βιβλίο εγκαινιάζεται μια 
σειρά από πεζογραφήματα, που μεταβάλλουν άρδην μέσα στα 
λίγα επόμενα χρόνια το σκηνικό και σφραγίζουν προσδιοριστικά 
μια ολόκληρη περίοδο των γραμμάτων μας. Η αναφορά ονομά
των είναι άσκοπη αφού ο κατάλογος θα περιλάμβανε το σύνολο 
σχεδόν των μεταπολεμικών πεζογράφων.

Εδώ παρατηρείται όμως κάτι το παράξενο. Το κεφάλαιο αυτό, 
όπως Είδαμε, ανοίγει ουσιαστικά μ' ένα πεζογράφημα για τον 
εμφύλιο πόλεμο. Σύντομα ακολουθεί ένα ακόμα διήγημα, “ Οι 
κλιματόβεργες" του Πλασκοβίτη που αντλεί επίσης το θέμα του 
από το ίδιο γεγονός. Και κατόπιν, για πολλά χρόνια, ο “ ηλίθιος 
πόλεμος" - επιμένω να τον αποκαλώ έτσι, βγάζω το άχτι μου -  
εξαφανίζεται από τη θεματογραφία των μεταπολεμικών πεζο
γράφων. Αν και πολιτικοποιημένοι - και χρησιμοποιώ τον όρο 
με την υψηλότερη δυνατή έννοια -  καταπιάνονται επαρκώς με 

6 διάφορες πλευρές του πρόσφατου δράματος: με τον πόλεμο, την 
κατοχή, τα μετεμφυλιακά, τη δικτατορία -  όχι όμως με το γεγο-

Ο Νίκος Καχτίτσης

νός καθαυτό του εμφυλίου πολέμου. Αρνούνται ν' ασχοληθούν 
μαζί του, θαρρείς και το απωθούν, θέλουν να το ξεχάσουν. Θα 
πρέπει να φτάσουμε στα 1963 για να μας δώσει ο Θανάσης Βαλτι- 
νός την Κάθοδο των εννιά και ν' ακολουθήουν ο Δημ. Χατζής με 
τους “ Ανυπεράσπιστους", ο Αντρέας Φραγκιάς με τον Λοιμό, ο 
Άρης Αλεξάνδρου με Το Κιβώτιο, ο Χριστόφορος Μηλιώνης με 
τ' Ακροκεραύνια.

Πολιτική είναι μια έννοια ευρύτατη και καλύπτει πολύ περισ
σότερα πράγματα από δραματικά ιστορικά συμβάντα -  πολιτική 
είναι και όταν κατασκευάζεται μια εθνική οδός. Θα περίμενε λοι
πόν κανείς πως μια γενιά “ πολιτικοποιημένων" πεζογράφων 0 
ανταποκρινόταν στις αξιώσεις που θέτει έτσι διαπλατυσμένη η 
έννοια και πως θ' αντλούσαν, τα θέματά τους από το ευρύτερο 
φάσμα της περιβάλλουσας πραγματικότητας, αφού η πεζογρα
φία, όση αυτοαναφορικότητα και αν της αναγνωρίσουμε, δεν 
παύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ν' αναμοχλεύει με τους δικούς 
της τρόπους τον κοινωνικό περίγυρο. Παρατηρείται όμως κάτι 
τέτοιο με τους μεταπολεμικούς πεζογράφους μας; και δεν ροπάω
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φυσικά εάν έχουν εξαντλήσει όλο το φάσμα, αυτό είναι ανέφικτο, 
το φάσμα είναι ανεξάντλητο. Αναρωτιέμαι μήπως έχουν αντιπα- 
ρέλθει θέματα πρώτης τάξεως, θέματα συγκλονιστικά.

Φοβάμαι ότι ο απολογισμός εδιό είναι αρνητικός. Όπως και σε 
προγενέστερες περιόδους των νεώτερων γραμμάτων μας κοσμο- 
γονικές ή κοσμοκαταλυτικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία ή 
ουδόλως έχουν θιγεί ή ανεπαρκώς αντιμετωπίσθηκαν από πεζο
γραφήματα - λογουχάρη, η Μικρασιατική καταστροφή - έτσι 
και κατά τη μεταπολεμική περίοδο πολλές σημαντικότατες πλευ
ρές του κοινωνικού μας βίου παρέμειναν πεζογραφικά ισχνές ή 
ανέγγιχτες. Ας πάρουμε τη μετανάστευση, εθελούσια ή αναγκα
στική. Την έκταση που έλαβε αυτή η συμφορά και τις αλλοιιόσεις 
που προκάλεσε στον κοινωνικό ιστό τις ζήσαμε, τις ψηλαφήσαμε, 
τις γευθήκαμε ίσως προσωπικά. Το ανθρώπινο δράμα που συνε
παγόταν αυτή η ομαδική έξοδος πού, πώς και πόσο εκφράστηκε; 
Αρκούν για τόσο σπουδαίο θέμα ο Κορδοπάτηςτον Βαλτινού, Οι 
συμπαίχτεςτον Αντώνη Σουρούνη, η Πολυξένη τον Δημ. Νόλλα, 
Το διπλό βιβλίο τον Δημ. Χατζή, Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλ-

λέα της ' Αλκής Ζέη ; Μάλλον όχι. Όσο για τους ίδιους τους μετα
νάστες. πέρα από της Θεανώς Μάργαρη, η φωνή τους, στα ελλη
νικά τουλάχιστον, δεν ακούστηκε. Οι Έλληνες της διασποράς 
έχουν μείνει ουσιαστικά ανέκφραστοι αφού οι προικισμένοι 
πεζογράφοι που αναδείχθηκαν από τις τάξεις τους - ο Θόδωρος 
Καλλιφατίδης, ο Στρατής Χαβιαράς, ο Βασίλης Αλεξάκης, η 
Ειρήνη Σπανίδου - προτίμησαν να γράφουν στη γλώσσα της 
νέας πατρίδας τους.

Ή , ας πάρουμε άλλο ένα θέμα. Κατά τη διάρκεια της δικής μας 
ζωής, εμπρός στα μάτια μας, πραγματοποιήθηκε ένας τρομαχτι
κός μετασχηματισμός. Η Ελλάδα, από ολοσχερούς κατεστραμ
μένη αγροτική χώρα που ήταν στα 1950 όταν έληξαν οι δικοί της 
πόλεμοι, είναι σήμερα - έγινε μέσα σε τριάντα χρόνια - χώρα 
βιομηχανική, ανήκει στη λέσχη των προηγμένων χωροτν -22η 
στον πίνακα του ΟΟΣ A - και αντιμετωπίζει πια τα προβλήματα 
της ανάπτυξης: ρύπανση, καταστροφή του περιβάλλοντος, τυπο
ποίηση της διαβίωσης κ.τ.λ. Μάταια, νομίζω, θα ψάξουμε στο 
σώμα της μεταπολεμικής πεζογραφίας μας για να βρούμε κάτι 
από το σάλο ή από το έπος αυτής της κολοσσιαίας και ραγδαίας 
μεταβολής. Μόνον κάποιοι απόηχοι στον Οδοστρωτήρα του 
Αλαβέρα και στον Εξωτερικό μονόλογο του Νίκου Πολίτη - το 
θαύμα θεωρείται από τους νεώτερους ως δεδομένο, αγνοούν ότι 
πραγματοποιήθηκε μέσα από διάφορες διαδικασίες ενώ αυτοί 
ήσαν παιδιά.

Στη συζήτηση του 1973 που προανέφερα, μιλώντας στο 
περιοδικό Η Συνέχειας ιατο ίδιο φαινόμενο, είχα επισημάνει μια 
σειρά από λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη μου οι Έλλη
νες πεζογράφοι στρέφουν την πλάτη ή μάλλον κλείνουν τα μάτια 
εμπρός σε καίριες πλευρές και πληγές της ελληνικής πραγματι
κότητας. Δεν είναι του παρόντος η επανάληψή τους. Πάντιυς, στη 
δεκαπενταετία που πέρασε από τότε δε νομίζω ότι εξαφανίστη
καν οι ανασχετικοί παράγοντες - κοινωνικοί, παιδευτικοί, 
ψυχολογικοί, ιδεολογικοί - που δεν αφήνουν τους πεζογράφους 
μας να στρέψουν ελεύθερα το βλέμμα πρός όλες τις κατευθύνσεις 
γύρω τους. Σκέφτομαι, λογουχάρη, πως για τις ίδιες αιτίες δεν 
έχουμε ακόμη αποχτήσει μια αντικειμενική - βασισμένη απο
κλειστικά στη γλιόσσα των αριθμών - στρατιωτική ιστορία της 
εθνικής αντίστασης ώστε να κλείσει επιτέλους με στέρεα γνώση ο 
ισολογισμός εκείνου του ιστορικού χαλχχσμού.

Πέρα όμως από τη θεματογραφία, που, παρακολουθώντας το 
ιστορικό και το κοινωνικό γίγνεσθαι ενός τόπου, φυσιολογικά 
μεταβάλλεται και έτσι, φυσιολογικά, διαφοροποιεί μια μεταγε
νέστερη περίοδο της πεζογραφίας του τόπου αυτού από τις προ
γενέστερες, πιστεύω ότι αν στρέψουμε την έρευνά μας στον κύκλο 
των ιδεών, του ιδεολογικού περιεχομένου, θα διαπισπίισουμε 
πως σ' αυτόν οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι απομακρύνονται έτι 
περισσότερο από τους ομοτέχνους τους του μεσοπολέμου. Εξη
γούμαι:

Ελπίζω ότι κάποτε θα γραφτεί μια μονογραφία που θα συνεξε
τάζει τα ακόλουθα πέντε μυθιστορηματικά πρόσωπα: τον 
Μιχάλη Παραδείση, τον απογοητευμένο αριστερίζοντα μικροα
στό, στο Δίχως Θίότου Αγγέλου Τερζάκη· τον Κίτσο Γαλάτη, 
τον μεγαλοαστό εραστή και καλλιτέχνη, στους Πανβέους του 
Τάσου Αθανασιάδη- τον Ρένο, τον αναρχικό επίστρατο τυφεκιο- 
Φόρο, στην Πυραμίδα 67του Ρένου Αποστολίδη* τον Κώστα, το 7
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ανεύθυνο μετακατοχικό μειράκιο, στο Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός Αυτός ο ολοσχερής θρίαμϋος του κοινωνικού συμβολαίου όε 
σου του Νίκου Κάσδαγλη- και το Μάνο. τον α υ τό θ ιισιαζόιιενο συνεπάγεται απλώς ότι από τη συνείδησή μας εξαφανίστηκε και

/ e *

διανοούμενο κομμουνιστή επαναστάτη, στις Ακυβέρνητεςπολί- το τελευταίο ίχνος σουλτανικής αυθεντίας της εξουσίας -  τούτο 
τείεςτου Στρατή Τσίρκα. στις προηγμένες κοινωνίες είχε σημειωθεί πολύ πριν από το Β '

Είμαι σίγουρος ότι ο συντάκτης αυτής της αυριανής μονογρα- Παγκόσμιο Πόλεμο- συνεπάγεται επί πλέον ότι στο βάθος της 
φίας αφού καταγράψει τις αβυσσαλέες διαφορές που διακρίνουν συνείδησης ενός εκάστου έχει εγκατασταθεί η πεποίθηση πως για 
μεταξύ τους ηθικά, ιδεολογικά, ψυχολογικά, φιλοσοφικά αυτούς την τρομερή Λιλιπούτη και για τις σχέσεις μου μαζί της αποφα- 
τους πέντες πλασματικούς ήρωες - και οι πέντε είναι πλαστουρ- σίζω αποκλειστικά εγώ - όσο βαστάνε τα κότσια μου. Πρόκειται 
γημένοι μετά τον πόλεμο - τελικά θα υποχρεωθεί να προβεί σε για μια ριζική μεταβολή στο συσχετισμό των κλιμάκων ανάμεσα 
μία ακόμη άκρως αποφασιστική κατάταξη: από τη μια θα εντάξει στους δύο συναλλασσόμενους, στο εγώ και στη Λιλιπούτη. Και 
τους δύο χαρακτήρες των μεσοπολεμικών πεζογράφων, του Τερ- τούτο αναφάνηκε, στην έκταση τουλάχιστον του κοινωνικού συμ- 
ζάκη και του Αθανασιάδη, από την άλλη τους τρεις των μεταπο- βάντος, μαζί με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη σχεδόν 
λεμικών. Ώστε στην ίδια κατηγορία ο Ρένος και ο Μάνος; Στην ακαριαία συρρίκνωση του πλανήτη σε μια γειτονιά απειλούμενη 
ίδια κατηγορία ο Παραδείσης και ο Κίτσος; Είναι δυνατόν; Ναι, συνεχώς με ολοσχερή καταστροφή από τη συσσώρευση των θερ- 
όταν τους εξετάσουμε, όταν εφαρμόσουμε πάνω τους τη μεζούρα μοπυρηνικών και λοιπών τεχνουργημάτων. Το έτος 1945 αποτε- 
εκείνη που μετράει τις σχέσεις συνείδησης και εξουσίας. Γιατί λεί παγκοσμίως μοναδικό ορόσημο. Η έκπτωση στην κατηγορία 
τότε θα διαπιστώσουμε ότι κάτω από την επιφάνεια τον ιδεολο- της Λιλιπούτης ενός μηχανισμού ενώ αυτός συνεχούς γιγαντώνε- 
γικών μορφωμάτων, των καθημερινών συνηθειών και αντιλή- ται σε παμφάγο Λεβιάθαν συνιστά ένα παράδοξο και είναι από
ψεων, των δεοντολογικών επιταγών, ακόμη και των πράξεων κτήμα της μεταπολεμικής συνείδησης του ανθρώπου· αν ξύσουμε 
εκείνων που μπορεί να σημάνουν ζωή ή θάνατο, κάτω απ' όλα λίγο τις ποικίλες και ποικιλόχρωμες επιφάνειες θα το συναντή- 
τούτα τα ποικιλοτρόπως διιστάμενα κεφαλαιώδη σημεία, στο σουμε να υπόκειται, ασυγκάλυπτο ή συγκεκαλυμένο, ως κοινή 
βάθος βάθος της συνείδησης παρατηρείται ένα φαινόμενο που το ιδέα και στη νεοελληνική μεταπολεμική πεζογραφία που κατά 
επιγράφει ίσως ευστοχότερα η λέξη: Λιλιπούτη. τούτο το βασικό διαφοροποιείται από τη μεσοπολεμική.

Η σύγχρονη πολιτεία παρ' όλο τον απεριόριστο τρόμο και την Φυσικά, δεν αναφέρομαι μόνο σε μυθιστορήματα όπως Το 
ολοκληρωτική σιωπή που μπορεί να επιβάλλει, παρ’ όλες τις Φράγμα του Σπύρου Πλασκοβίτη ή το Ισορροπία τρόμου του 
δυνατότητες υποδούλωσης ή εξόντωσης που διαθέτει, παρ’ όλο Πέτρου Αμπατζόγλου, που ευθέως καταπιάνονται με το ζήτημα, 
που ενδέχεται με τα μέσα της να οδηγήσει στον αφανισμό ολόκλη- Οι αντιλήψεις αυτές μαζί και η αμηχανία και η αγωνία που προ- 
ρης της ανθρωπότητας, στη συνείδηση του σημερινού ανθρο^που καλούν υπόκεινται σε όλους σχεδόν τους μεταπολεμικούς πεζο- 
δε μετράει παραπόνου απ' όσο ένας μηχανισμός περισσότερο ή γράφους έστω και αν γράφουν για τελείως άλλα πράγματα, όπως 
λιγότερο ή και καθόλου χρήσιμος. Σε σύγκριση με το ανεπανάλη- λογουχάρη ο Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος ή και για άλλους 
πτο ουσιώδες που ένας έκαστος πολίτης φέρει μέσα του ο μηχανι- καιρούς, όπως ο Νίκος Καχτίτσης. Οι σημερινοί άνθρωποι γνω- 
σμός αυτός συρρικνούται στις διαστάσεις του μηχανισμού που ρίζουν ότι μετά τη Χιροσίμα - και μετά το Άουσβιτς - τα πάντα 

8 περιέγραψε ο Ιονάθαν Σουίφτ στο πρώτο ταξίδι του περιώνυμου είναι δυνατόν να συμβούν σε όλους ανά πάσα στιγμή. Η συναί- 
ήρωάτου. σθηση της επικείμενης καταδίκης που ίσως είναι αναπότρεπτη
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Η Ευα Βλάμη Ο Νίκος Μπακόλας
%

έχει επιχαθήσει σαν σταχτιά καταχνιά στη μεταπολεμική πεζο- ξάνόρου, που μόνον ως μεταφραστής ξένης μεγάλης λογοτεχνίας 
γραφία μας - ένδειξη και τούτο της γνησιότητας που€διακρίνει είχε ήδη τότε στο ενεργητικό του δεκάδες βιβλία, 
τα κείμενα αυτής της περιόδου. Είναι πολύ παράξενο που αυτά Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο Χουρμούζιος, ένας από τους ελάχι- 
τα πρόδηλα δεν τα έβλεπαν επί δεκαετίες οι προγενέστεροι. Να στους κριτικούς της γενιάς του μεσοπολέμου, που προσπάθησαν 
ήταν και τα μόνα που δεν είδαν εκείνοι οι χριστιανοί! να ανιχνεύσουν και να κατανοήσουν τι ποιείται γύρο) τους από

Τον Απρίλιο του 1965 ενώ οι εξελίξεις που περιγράφουμε βρί- τους νεώτερους συγγραφείς7"', συμμεριζόμενος με τους περισσό- 
σκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, ο Αιμ. Χουρμούζιος δημοσίευσε τερους ομηλίκους του μια απολιθωμένη αισθητική - άλλως καλο-

Ο  Λ

στην “ Καθημερινή’ τρία άρθρα~ με διαπιστώσεις του για την λυγία, όπως ο ίδιος τονίζει - δεν υποψιάστηκε ότι στην πεζογρα- 
κατάσταση του αφηγηματικού λόγου κατά τη μεταπολεμική φία ο λόγος δεν είναι απλώς “ ωραίος”  αλλά λειτουργικός* ότι η 
περίοδο. Και μόνον οι τίτλοι των άρθρων εκείνων - ‘Άογοκακο- πεζογραφία δεν ποιείται με τη χρήση μια κελλιεπούς γλώσσας 
τεχνία", “ Εποχή αμορφίας", “ Η ‘αισθητική’ της Βωμολοχίας’’ - αλλά με την “ κινητοποίηση" περισσοτέρων γλωσσών που εκφρά- 
συνοψίζουν τον χαρακτήρα των διαγνώσεων του κριτικού. Οι ζουν ή δεν εκφράζουν σε περίπτωση αποτυχίας, το εκάστοτε 
“ νεώτεροι γράφοντες, κακολογοτέχνες οι πλείστοΓ, σε αντίθεση ζητούμενο στα συστατικά μέρη μιας αφηγηματικής σύνθεσης’ ότι 
με ό,τι “ είχε αρχίσει να γίνεται μετά το ’30, όταν η ελληνική λογο- τα διάφορα καλολογικά στοιχεία, ανάμεσα στα οποία οπωσδή- 
τεχνία άρχισε οπωσδήποτε να ανδρώνεται", περιφρονούν “ και ποτε περιλαμβάνεται ο ρυθμός - το υπογραμμίζω τούτο γιατί δεν 
γλώσσα και καλλιέπεια και εννοιολογική ακρίβεια και γενικά γνωρίζω να έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ σε παλαιότερα κριτικά 
κάθε τι που μεταβάλλει τον απλό αφηγηματικό λόγο σε έντεχνο"* κείμενα οι ποικίλοι και εναλλασσόμενοι ρυθμοί ενός αφηγήματος 
χρησιμοποιούν ένα γλωσσικό όργανο ακατέργαστο και απεί- - υποτάσσονται λοιπόν τα όποια καλολογικά στοιχεία στα αφη- 
θαρχο και “ γλωσσοπλαστικήν ικανότητα οι νεώτεροι γράφοντες γηματικά προσωπεία που εξυπηρετούν, στην ανάγκη αποκρύ- 
δεν έχουν", συγχύζοντας απελπιστικά “ τα στοιχεία της καλολο- πτοναι, μεταμφιέζονται, εξοβελίζονται, 
γίας". Και για να πάμε παρακάτω, ας δούμε κάποια παραδείγματα,

που σχετίζονται με την περί καλολογικής γραφής επικρατούσα 
Σταματώ την παράθεση γιατί ήδη στις λιγοστές αυτές αράδες τότε αντίληψη: είναι νομίζω σωστό πως σε όλα τα βιβλία του Μ. 

δύο φορές αναφέρεται η ιδέα που κατευθύνει τη σκέψη του κριτι- Καραγάτση, όποιο και αν είναι το θέμα του, όποιος και αν είναι 
κού οδηγώντας τον στην πλήρη άρνηση* πρόκειται για την καλ- ο τόπος του σκηνικού του, όποια και αν είναι τα πρόσοοπά του 
λιέπεια, που επιτυγχάνεται μόνο με συγκεκριμένα και αμετά- βρίσκεται συνεχώς παρών ο ίδιος ο κύριος Καραγάτσης. Το αυτό, 
βλητα στοιχεία καλολογίας, έξω από τα οποία έντεχνος αφηγη- πιστεύω, συμβαίνει στα βιβλία του Θεοτοκά, του Τερζάκη, του 
ματικός λόγος δεν υπάρχει. Βέβαια, και από αυτή την παρωχη- Πρεβελέκη, της Λιλίκας Νάκου, του Θράσου Καστανάκη. Παν- 
μένη σκοπιά ιδωμένα τα μεταπολεμικά πεζογραφικά πράγματα τού έχουμε εγκατεστημένο αντίκρυ μας τον κύριο ή την κυρία που 
δε συνιστούν την οξυδέρκεια του Χουρμούζιου. Με εύλογη απο- το όνομά του/της απαντά τυπωμένο στο εξώφυλλο. Όχι και στην 
ρία αναρωτιέσαι: ώστε λεξιπενία και ανακριβολογία διέγνωσε Eroica, όπου δε βλέπουμε τον κύριο Κοσμά Πολίτη αλλά τον αφη- 
στα κείμενα του Ρένου Αποστολίδη, του Παντελή Καλιότσου, του γητή Παρασκευά σε διάφορες διαθέσεις και ηλικίες. Το μάθημα 
Χριστόφορου Μηλιώνη, του Γιώργου Ιωάννου, του Σπύρου Πλα- όμως της Eroica στην εποχή της πήγε χαμένο. Σκέφτομαι τοόρα το 9 
σκοβίτη, του Νίκου Πολίτη, του Αντρέα Φραγκιά, του Άρη Αλε- ^
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πρώτο πρώτο βιβλίο του Αντρέα Φραγκιά, το Άνθρωποι και 
σπίτια. Διακρίνεται πουθενά στις σελίδες του ο κύριος Φραγ
κιάς; Αμφιβάλλω. Το μόνο που συναντάς εκεί είναι κάποιος αφη
γητής, μια περσόνα, που όπως στην Eroica οργανικά δένεται ο 
ρόλος του με τ' άλλα μυθιστορηματικά πρόσωπα έστω και αν στην 
περίπτωση αυτή δεν εμφανίζεται ως πρόσωπο στο μυθιστόρημα. 
Στο Λοιμό πάλι ο αφηγητής είναι κάποιος άλλος που προσιδιάζει 
στο κλίμα του βιβλίου.

Τούτη η εξαφάνιση του συγγραφέα πίσω από διάφορα προσω
πεία, καθώς συν τω χρόνω επεκτάθηκε, αποτελεί κατά τη γνώμη 
μου την κύρια ανέλιξη που διαφοροποιεί τη μεταπολεμική πεζο
γραφία μας από την προγενέστερη, γιατί καθοριστική καθώς 
είναι, έχει προκαλέσει σειρά εξελίξεων στη γλώσσα, στις αφηγη
ματικές τεχνικές, στην οπτική γωνία, στη λειτουργία του χρόνου, 
στην αποσπασματικότητα του γιγνώσκειν τον πλησίον, στην πρι- 
σματικότητα της αλήθειας και άλλα πολλά.

Αυτά τα σπουδαία υπάρχουν στο έργο των μεταπολεμικών 
πεζογράφων. Μόνο που ακόμα περιμένουν τη συνθετική κριτική 
διερεύνηση και αξιολόγησή τους. Οι προγενέστεροι δεν τα είδαν. 
Όπως δεν είδαν τις πολύ σημαντικές διαστάσεις που έχει το έργο 
ενός ομηλίκου τους, γι’ αυτό και ουσιαστικά τον κράτησαν, με 
σπάνιες εξαιρέσεις, σε περιφρονητική απόσταση. Αναφέρομαι 
στον Γιάννη Μπεράτη, που μαζί με τον Κοσμά Πολίτη είναι οι 
σημαντικότεροι πεζογράφοι της γενιάς του τριάντα, και μάλιστα 
κατά τη γνώμη μου ο Μπεράτης είναι από τους μεγαλύτερους 
πεζογράφους της νεοελληνικής γραμματείας. Και αυτός, κυρίως 
με τα όύο πολεμικά βιβλία του, Το πλατύ ποτάμι και το Οδοιπο
ρικό του '43, περισσότερο από τον Κοσμά Πολίτη, στάθηκε ο 
κρίκος ανάμεσα στους πεζογράφους του μεσοπολέμου και του 
μεταπολέμου. Αυτός ανίχνευσε δρόμους στην έκφραση, απεικό
νισε μια στάση ζωής, άγγιξε προβλήματα που βρήκαν μεγάλη 
απήχηση στους τότε εκκολαπτόμενους πεζογράφους της μεταπο
λεμικής γενιάς. Γ Γ  αυτό και οι μεταπολεμικοί συγγραφείς 
ευγνώμονες τον εθαύμασαν, τον θεώρησαν δάσκαλο.
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τείες, ο Λοιμός, το Κιβώτιο  ή το Συναξάρι Α ντρέα  Κορδοπάτη, αλλά και 
η ολοσχερής παράλειψη πεζογράφων όπως ο Ρένος Αποστολίδης, ο 
Πέτρος Αμπατζόγλου, ο Τόλης Καζαντζής, ο Νίκος Καχτίτσης, ο Τάκης 
Κουφόπουλος, ο Χριστόφορος Μηλιώνης, η Τατιάνα Μιλλιέξ, ο Νίκος 
Μπακόλας, ο Σωτήρης Πατατζής, ο Νίκος Πολίτης, ο Μάριος Χάκκας, 
ο Γιώργος Χειμωνάς κ.α.
20. Ο.π. σσ 289-304.
21. Βλ. το όλο θέμα στον τόμο Οι “Ακυβέρνητες πολ ιτε ίες” του Στρατή  
Τσίρκα και η κριτική 1960-1966, Επιμέλεια: Χρύσας Προκοπάκη, Α θή
να, Κέδρος, 1980.
22. Κατόρθωμα του φανατισμού αυτού είναι το μονόπαντο αφιέρωμα 
του περιοδικού του Σάρτρ Les Temps Modernes, που κυκλοφόρησε στο 
Παρίσι το 1969 με τον τίτλο “Aujourd'hui la Grèce. Είναι μια μεταπολε
μική Ελλάδα στην οποία δεν υπάρχουν — για να περιοριστώ στην πεζο
γραφία γιατί και στην ποίηση έχουν γίνει αθλιότητες — ο Θανάσης Βαλ- 
τινός, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Μένης Κουμανταρέας, η Μαργ. Λυμπερά- 
κη, ο Χριστόφορος Μηλιώνης, ο φυλακισμένος τότε Σπύρος Πλασκοβί
της, ο Κοόστας Ταχτσής κ.α. πολλοί.
23. Βλ. περιοδικό Η  λέξη, αρ. 25, Ιούλιος 1983. Από το άρθρο του Βασι
λικού το ίδιο κατά σύμπτωση απόσπασμα με πολιτικούς χαρακτηρι
σμούς για συναδέλφους του, αναδημοσιεύθηκε, a propos of nothing στις 
εφημερίδες “ Ελευθεροτυπία” (8.83) και “ Νέα” (13.8.83).
24. Στις 1/4/, 15/4 και 28/4/1965. Σήμερα και τα τρία στο Αιμ. Χορμού-  
ζιου: Έργα, Τόμος Ζ “Ο αφηγηματικός λόγος, θεωρητικά και κριτικά 
κείμενα” , οι εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1979, σσ 243-262.
25. Οι άλλοι δύο, και συστηματικότεροι, ήταν ο Βάσος Βαρίκας και ο 
Αντρέας Καραντώνης. Ο δεύτερος, κατά τη γνώμη μου, κυριολεκτικά 
ιδιοφυής κριτικός με σπάνια ευαισθησία και όσφρηση, παρά τις ελλεί
ψεις που ανέκοπταν την αβίαστη άσκηση της κριτικής του λειτουργίας, 
συνέλαβε πληρέστερα απ ’ όλους το μεταπολεμικό γίγνεσθαι.

* Ο ριστική δημοσίευση στην Α νθο λο γ ία  της Μεταπολεμικής
π εζο γρ α φ ία ς  εκδόσεις Σοκόλη

"Αποψη στη 
λογοτεχνία
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Π Ε ΖΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ

Κρίτων Χουρμουζιάδης 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
S'

Τι θέλει η Κυρία Φρίμαν 
Εκδ. Κέδρος Αθήνα, 1987

Για τον Πέτρο Αμπατζόγλου πρέπει να πει 
κανείς ότι είναι ευχάριστο που σαν πεζο- 
γράφος αρνείται συστηματικά να χειρισθεί 
σοβαρά θέματα με σοβαροφάνεια, αλλά 
μας ενθαρρύνει να αναπτύξουμε την 
αίσθηση του γελοίου και, το δυσκολότερο, 
να γελάσουμε με τους εαυτούς μας. Η ιδιο
τυπία του συνίσταται και σε μια μόνιμη 
persona που υιοθετεί στα βιβλία του και 
που συνδυάζει στοιχεία αντιφατικά, ενώ 
γλιστράει άνετα μεταξύ του ρόλου του 
μυθιστορηματικού ήρωα και του συνειδη
τού συγγραφέα που παρεμβαίνει με τη 
δική του φωνή για να σπάσει την συμβα
τική ψευδαίσθηση του μύθου και να μιλή
σει κατ' ευθείαν στον αναγνώστη. Η per
sona αυτή είναι μοναχική αλλά και κοινωνι
κή, είναι ο μικρομαγαζάτορας που αντι- 
κρύζει με δέος την 'Ισορροπία Τρόμου" 
της επιστημονικής προόδου, ή ο Σούπερ
μαν που, ειρωνικά, καταφεύγει στην παν
τοδυναμία για να αντέξει το μεταφυσικό 
βάρος της ύπαρξης, τόσο όσο και την 
καθημερινή ματαιότητα και μωρία. Είναι 
συνάμα αφελής και πάνσοφος, σκληρός 
και τρυφερός, πικραμένος και ικανός να 
απολαύσει κάθε μικρή χαρά.

Οι αντιθέσεις αυτές βρίσκονται στην 
βάση του σατιρικού τόνου αυτού του συγ
γραφέα που αντλεί από την αγγλοσαξω- 
νική παράδοση σάτιρας και παρωδίας, 
όσο και από το πηγαίο, πρακτικό και 
πραγματιστικό "Ρωμέίκό" χιούμορ. Το 
ύφος προσποιείται τον ειρμό συνείδησης 
σε ένα ακατάσχετο μονόλογο που μοιάζει 
με "Ψιλή κουβέντα", αποκαλύπτοντας ένα 
μάτι που τα βλέπει όλα και παραδέχεται 
την ακαταστασία της ζωής. Στην πιο 
σοβαρή στιγμή αντιλαμβάνεται το ευτρά
πελο, το μοναδικό δίπλα στο κοινότοπο, 
κατά τρόπο που αποτελεί σχόλιο πάνω 
στην αμοιβαιότητα και σχετικότητα των 
πραγμάτων. Ο Αμπατζόγλου μοιάζει να 
συμμερίζεται στην πεζογραφία του την 
άποψη του W .H. Auden στο ποίημα 
"Musée des Beaux Arts" σχετικά με τη θέση 
μεγάλων ζωγράφων (όπως του Brueghel 
στην "πτώση του Ίκαρου") απέναντι στον
ανθρώπινο πόνο, που .............................

12 συμβαίνει ενώ κάποιος άλλος τρώει, ή 
ανοίγει ένα παράθυρο,/ή απλά βαδίζει

βαριεστημένα πιο πέρα/ σ' ένα κόσμο 
όπου,
........ ακόμα και το φριχτό μαρτύριο θα
διεκπεραιωθεί κάπως, κάπου σε μια 
γωνιά, σ' ένα ανοικοκύρευτο μέρος, όπου 
τα σκυλιά συνεχίζουν τη σκυλίσια ζωή 
τους και τ' άλογο του βασανιστή ξύνει τ' 
αθώα καπούλια του σ' ένα δέντρο.

Η αίσθηση του κωμικού στον Αμπατζό
γλου μοιάζε.1 έτσι να συγγενεύει με του 
Brueghel καθώς εκφράζεται μέσα από την 
επιλογή της λεπτομέρειας και της παρέμ
βασης που παρουσιάζονται με τόση 
στοργή όση το κύριο θέμα τονίζοντας την 
σημασία της οπτικής γωνίας στην ποικιλο- 
μορφία και σχετικότητα του κόσμου.

Οι φαντασιώσεις παντοδυναμίας της 
persona "Πέτρος" στην "Γέννηση του Σού
περμαν" και στα "Σημεία και Τέρατα" ξεκι
νούν από αγάπη για την ζωή και υπαινίσ
σονται μια νοσταλγία για δικαιοσύνη της 
ύπαρξης. Ο Πέτρος αυτός δεν είναι Walter 
Mitty, δεν χρειάζεται το δεκανίκι της μεγα
λομανίας για να ξεφύγει από τον καταπιε
σμένο εαυτό του. Είναι μάλλον τύπος δον
κιχωτικός που υψώνει το εγώ του πάνω 
από την χυδαιότητα και τους πολιτικοκοι
νωνικούς βιασμούς της ανθρώπινης αξιο
πρέπειας για να υποφέρει τη ζωή. Μπο
ρούμε έτσι να υψωθούμε από την ευτέλεια,
όχι όμως και από την τραγικότητα της

ί\

ζωής. Τα όρια αυτά αγγίζει στο τέλος ο 
Σούπερμαν με το Θάνατο της μητέρας του, 
όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Α. 
Κοτζιάς σε παλιότερη κριτική του. Η παν
τοδυναμία της φαντασίας δεν αρκεί εδώ 
και η προσγείωση του Σούπερμαν είναι 
απότομη και συγκλονιστική.

Ο ειρωνικός και σατιρικός τόνος, που 
υποδηλώνει πάντα μια ηθική στάση απέ
ναντι στα πράγματα, έχει στο έργο του 
Π.Α. μια δόση πικρίας και μελαγχολίας, 
χωρίς ποτέ ο συγγραφέας να γίνεται 
μισάνθρωπος ή κυνικός.

Η διατήρηση αυτού του τόνου δίνει 
ιδιαίτερη ανθρωπιά στο "Τι θέλει η Κυρία 
Φρίμαν", όπου υπάρχει και μία σημαντική 
μετατόπιση. Η persona Πέτρος δεν είναι 
πια στο κέντρο, αλλά παίρνει την περιθω
ριακή θέση του αφηγητή. Στο κέντρο βρί
σκεται η Αγγλίδα Κυρία Φρίμαν που του 
έχει διηγηθεί την ιστορία της ζωής της, την 
οποία αυτός τώρα επαναλαμβάνει σε μια 
άλλη ακροάτρια στην Ανδρο. Η μορφή 
είναι της κλασσικής νουβέλας, αλλά, μια 
και μιλήσαμε ήδη για ζωγράφους, μπο
ρούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ ένα πορ- 
τραίτο της κας Φ. φιλοτεχνημένο με τη 
λεπτή ειρωνεία Αγγλου ζωγράφου σαν 
τον Augustus John μέσα σε ένα πλατύ πλαί
σιο ζωγραφισμένο από κάποιον Θεόφιλο. 
Η παραφωνία αυτή αποτελεί μέρος του 
σατιρικού στόχου.

Στο πλαίσιο βρίσκεται ο γνωστός μας

Πέτρος σ' ένα καλοκαιριάτικο ακρογιάλι 
της Ανδρου μετιςφυσικές και αισθησιακές 
απολαύσεις του ήλιου, του ούζου, του 
μεζέ, του ερωτισμού, την εντύπωση γενικά 
μιας ευχάριστης ζωής χωρίς μεγάλες απαι
τήσεις, που παρεμβάλλεται σαν ειρωνικό 
σχόλιο καθώς προχωρεί η εξιστόρηση της 
βιογραφίας της κας Φ. : "Εδώ τα έχουμε 
όλα", δηλώνει στην αρχή ο αφηγητής. 
Αντίθετα η κα Φ. στα ενενήντα της χρόνια 
φαίνεται να τα πέτυχε όλα, αλλά είναι 
αμφίβολο αν αισθάνεται ότι έζησε ευτυχι
σμένα. Το αντιπροσωπευτικό αυτό δείγμα 
της αυτάρεσκης αγγλικής μεσαίας τάξης 
αποτελεί πιστή απόδοση των βρεταννικών 
δεδομένων. Συγχρόνως συγκεντρώνει 
πο?\λά χαρακτηριστικά αντίστοιχων αδερ
φάδων της στην Ευρώπη της Κοινής Αγο
ράς και θα μπορούσε, τηρουμένων των 
αναλογιών, να μας τα λέει καθισμένη μπρο
στά στο σύνθετό της στο Χαλάνδρι. Η 
μοναδικότητα και οικουμενικότητα της 
κας Φ. είναι ένα από τα επιτεύγματα του 
βιβλίου. Το άλλο είναι μία πλήρης και 
σωστή παρουσίαση της ψυχοσύνθεσης 
και νοοτροπίας του ζεύγους Φρίμαν σε ένα 
σχετικά σύντομο αφήγημα, όπου η σάτιρα 
βασίζεται σε μια διαρκή αντιστικτική σχέση 
ανάμεσα στην μωρή ματαιότητα των 
ανθρώπων και στην γλύκα της ζωής.

Οι Φρίμαν είναι αγγλοσαξωνικό ακαδη
μαϊκό ζευγάρι, αλλά η κα Φ. δεν φοβάται 
την Βιρτζίνια Γουλφ καθόλου. Ξέρει τι θέλει 
και κατορθώνει να το αποκτήσει. Το ερώ
τημα είναι αν το άθροισμα των επιτευγμά
των της αξίζει τον κόπο. Η προσωπική και 
κοινωνική της φιλοδοξία είναι το κυρίαρχο 
πάθος της, στο οποίο θυσιάζει ακόμα και 
τον κρυφό ερωτισμό της με το να παντρευ
τεί τον πουριτανό διανοούμενο καθηγητή 
της που κατά βάθος θεωρεί τον έρωτα 
ακάθαρτο και δυσάρεστο. Είναι βαθιά

ΣΤΑΘΗ
ΙΟ.
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Αναλύσεις
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ειρωνικό το κεφάλαιο όπου οι δύο "ανακα
λύπτουν" τον έρωτά τους. Κυριολεκτικά 
"πέφτουν στον έρωτα" (fall in love) χωρίς 
κανείς τους να έχει αναζητήσει στον Εαυτό 
του πραγματικά αισθηματικά κίνητρα για 
την επιλογή αυτού του συγκεκριμένου συν
τρόφου. Διαφαίνεται η ματαιοδοξία της 
κας Φ., καθώς και η διαπίστωση της αδυ
ναμίας του χαρακτήρα του κου Φ. που θα 
της εξασφαλίσει την κυριαρχία πάνω του. 
Εκείνος ερωτεύεται επειδή διαλέχτηκε, για
τί, σαν διανοούμενος του είδους, διακατέ
χεται από αισθηματική οκνηρία, ενώ την 
έλλειψη πρωτοβουλίας του εκμεταλλεύεται 
η δυναμική κα Φ. μέχρι τέλους.

Η κα Φ. κυριαρχεί και επιζεί με την 
δύναμη του ακραιφνούς εγωισμού της και 
μιας έμφυτης υποκρισίας που υποθάλπει

'-w4· ' ·<ι·™·ι·ι· ι· ΜΙ ... ................................... I II I

Ελισάβετ Κοτζιά

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ KOYPTOBIK
Το ελληνικό φθινόπωρο της 
Έβα—Ανίτα Μπένγκτσον 
Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1987, σσ. 
150

Όταν ο Χρηστός Δείμέζης εξαφανίζε
ται ανεξήγητα από το σπίτι του, η 
Σουηδέζα δημοσιογράφος - ανταπο- 
κρίτρια στην Αθήνα Έβα-Ανίτα Μπέν
γκτσον αποφασίζει να διερευνήοει τις 
σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης. 
Η εξιχνίαση του μυστηρίου αποτελεί 
την κινητήριο δύναμη του μυθιστορή
ματος και η ικανότητα του Δημοσθένη 
Κούρτο6ικ να ερεθίζει την περιέργεια 
του αναγνώστη μέσω του αινίγματος 
δημιουργεί ένα αφήγημα το οποίο δια
βάζεται με ενδιαφέρον.

Ποικίλες ενδείξεις ωστόσο και κυρίως 
το "ανορθόδοξο" τέλος του βιβλίου, 
ωθούν τον αναγνώστη στην υπόθεση 
ότι οι φιλοδοξίες του Δ.Κ. δεν περιορί
ζονται ση συγγραφή μιας απλής αστυ
νομικής ιστορίας. Πρόθεσή του αντιθέ- 
ρως δείχνει, η σύνθεση ενός αφηγήμα
τος το οποίο, όπως και άλλα κατ' επί- 
φασιν αστυνομικής υφής έργα, επιδιώ
κει να δράσει αποκαλυπτικά υπονο
μεύοντας καίρια τη φιλοσοφική πεμ
πτουσία του ίδιου του αστυνομικού 
μυθιστορήματος - ό,τι δηλαδή έχει 
κατά καιρούς χαρακτηριστεί ως αφε
λής ή αλλαζονική και πάντως παρωχη
μένη, πίστη του στον ορθό λόγο, στη

η τάξη της και κατευθύνει την συμπερι
φορά της. Είναι γυναίκα που δεν αγαπάει’ 
ξέρει μόνο να συνδέεται χαλαρά μέσα στα 
πλαίσια πλήρους προγραμματισμού και 
ψυχρού υπολογισμού. Όταν χάνει τον 
άντρα της και τα παιδιά της αντιμετωπίζει 
το γεγονός με σχετική απάθεια. Η κα. Φ. 
είναι (όπως λέει και το όνομά της) ελεύθε
ρη. Μόνο που το πραγματικό όνομα αυτής 
της εγωιστικής ελευθερίας είναι μοναξιά. Η 
άλλη μετατόπιση που γίνεται σ' αυτό το 
βιβλίο του Αμπατζόγλου είναι ότι η κα. Φ. 
στερείται εντελώς φαντασίας. Ο συγγρα
φέας που πανηγύρισε την φαντασία του 
Σούπερμαν, φαίνεται να μας λέει εδώ πως 
η ζωή χωρίς φαντασία δεν αφήνει στο 
τέλος παρά μια χούφτα στάχτη.

Τι εννοεί λοιπόν η κα Φ. στα ενενήντα της

%

ρασιοναλιστική οργάνωση του κόσμου, 
στη δυνατότητα μιας υποθετικά παντο
δύναμης συνείδησης να εξευρίσκει ολο
κληρωμένες και σαφείς απαντήσεις για 
τα παράδοξα και εν πολλοίς ανεξήγητα 
της ασύλληπτης πραγματικότητας.

Σε αρκετά σημεία στο "Ελληνικό φθι
νόπωρο της Εβα - Ανίτα Μπέγκτσον" 
ανιχνεύονται παρόμοιες πλην όμως 
υποτυπώδεις προσπάθειες για την ανα
τροπή των θεμελιωδών υποθέσεων του 
αστυνομικού είδους. Τούτο προκύπτει 
αν λάβουμε υπόψη όχι μόνο ότι μέρος 
του αινίγματος είναι το κατά πόσο 
υπάρχει καν κάποιο θύμα σε όλη αυτήν 
την ιστορία αλλά και από το ότι τελικά 
το μυστήριο της εξαφάνισης του Χρή
στου Δει μέζη δεν βρίσκει λύση. Στο 
μυθιστόρημα θίγεται το πρόβλημα του 
αν τελικά τα ποικίλης μορφής ντοκου
μέντα, σύγχρονα ή παραδοσιακά, απο
τελούν ασφαλή ή έστω επαρκή μέσα για 
την κατάκτηση της αλήθειας.

Το φιλόδοξο εγχείρημα του Δ.Κ. 
ωστόσο αποτυγχάνει. Το μυθιστόρημα 
του δεν κατορθώνει να υπερβεί τα όρια 
του παραφιλολογικού είδους. Το 
αίνιγμα παραμένει μια απλή αφορμή 
για τη βαθμιαία αποκατάσταση της

όταν λέει ότι θέλει να ζήσει; Και η δήλωση 
αυτή έχει ειρωνικές προεκτάσεις. Ίσως 
είναι η ενστικτώδης επιθυμία του ανθρώ
που χωρίς φαντασία που δεν έχει επί
γνωση του τι έκανε με τη ζωή του. Μπορεί 
ακόμα να εφράζει το πείσμα της απτόητης 
αυτής γυναίκας που ο εγωισμός της δεν 
της επιτρέπει να δεχθεί ούτε το θάνατο. 
Σίγουρα είναι η δίψα της για μια γεμάτη 
ζωή που υποσυνείδητα νιώθει ότι κάπου 
της ξέφυγε. Το συμπέρασμα μένει να το 
βγάλει κατά την κρίση του ο αναγνώστης. 
Το βέβαιο είναι πως η κ. Φρίμαν παραμένει

Λ

ένα πορτραίτο πλούσιο και διασκεδαστικό 
που επιτυγχάνει το στόχο του να αποκα- 
λύψει την συναισθηματική πενία και αυτα
ρέσκεια της αστικής συνείδησης στην 
εποχή μας.

εμπιστοσύνης του αναγνώστη στο 
λογικό και στη δυνατότητα του να αντι
λαμβάνεται τι συντελείται γύρω του 
όπως συμβαίνει με τις περισσότερες 
αστυνομικές ιστορίες. Ο συγγραφέας 
δεν επιτυγχάνει να το καταστήσει εργα
λείο αποκάλυψης το οποίο διαθέτει 
ακόμα και τη δύναμη να μεταμορφώνει 
τον κόσμο μετατρέποντας το γνωστό, 
το οικείο, το δεδομένο σε ξένο, ανοίκειο, 
παράξενο.

Ενώ η προσκόλληση στο στερεότυπο 
αποτελεί πρωταρχική αρετή για το 
παραφιλολογικό έργο, στα αφηγήματα 
που χαρακτηρίζονται ως καλή λογοτε
χνία απαντά η ανάπτυξη μιας διαλεκτι
κής σχέσης η οποία υιοθετεί και συγ
χρόνως αμφισβητεί, παραδέχεται και 
παράλληλα υπονομεύει τα στοιχεία 
που συνιστούν το συμβατικό κώδικα 
ενός είδους. Θα μπορούσε να αποδώσει 
κανείς την αποτυχία του μυθιστορήμα
τος του Δ.Κ. ως προς τους υψηλούς του 
στόχους, σ' αυτήν ακριβώς την αδυνα
μία εμβολιασμού του παραδεδομένου 
σώματος συμβάσεων με λειτουργικές 
"καινοτομίες".

"Το ελληνικό φθινόπωρο της Έβα-Α-
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νίτα Μ π ένγκτσον" Βρίθει στερεοτύπων. 
Για να υπερνικηθεί η αδράνεια τους θα 
απαιτούνταν πλήρης έλεγχος του α φ η
γηματικού υλικού, το οποίο όμως, 
όπως και οε άλλα έργα του είδους του, 
δεν συμβαίνει. Το αντίθετο μάλιστα.

Ενα παράδειγμα. Κατά το πρότυπο 
της Αγκάθα Κρίστι ή τ η ς Φ . Ντ. Τζέημςο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί συστημα
τικά την τεχνική της περιγραφής χώρων 
και χαρακτήρω ν. Μ όνο που η παρά
δοση αυτή προβλέπει ότι οι ανθρώπινες 
φιγούρες και η ψυχολογία  τους αναδει- 
κνύονται με τρόπο παρατακτικό ενώ το 
περιβάλλον δεν αποτελεί για το αφ ή
γημα παρά μέσον δημιουργίας ατμό
σφαιρας. Ο  άνθρωπος και ο χώρος 
δηλαδή επιτελούν συνήθως λειτουργία 
διακοσμητική ως προς την κεντρική 
θεματική που είναι η μακρά διαδικασία 
επινόησης μιας πρω τότυπης και συγ
χρόνως αληθοφανούς λύσης στο όποιο 
μυστήριο. Έτσι και στο "Φ θ ινόπ ω ρο 
της Έ β α —Ανίτα Μ π έγκτσον" οι περι
γραφές συνθέτουν μεν ένα ευχάριστο 
αθηναϊκό ηθογράφημα στο οποίο 
όμως αρκετά από τα επί μέρους συστα
τικά του -  τα περισσότερα ίσως -  δεν 
αρθρώνονται εντέλει οργανικά γύρω  
από τη φιλόδοξη προβληματική του.

Δεν θα επεκταθούμε στις άλλες αδύ
νατες πτυχές του μυθιστορήματος 
όπως είναι η εισαγωγή στοιχείων 
αυθαιρεσίας με την ακατανόητη λ.χ. — 
μέσα στο πλαίσιο της αφηγηματικής 
οικονομίας -  συμπεριφορά της αστυ
νομίας στις τελευταίες σελίδες του 
βιβλίου ή όπως η έλλειψη προβληματι
σμού στο σημαντικό ζήτημα εγκυρότη- 
τας του λόγου του αφηγητή. Θ α  περιο
ριστούμε απλώς στο να επισημάνουμε 
ότι το μυθιστόρημα του Δ.Κ. είναι μια 
ευχάριστη αστυνομική ιστορία.

Δεν μπορούμε να μην αναπολήσουμε 
ωστόσο την ευφυή, σοφή ποιητική του 
Μ πόρχες σε διηγήματα όπως " Ο  Θ ά να 
τος και η π υξίδα ", όταν ο άτυχος ντέτε- 
κτιβ Λόνροττ επιστρατεύει επιτυχώς 
την παραδοσιακή πρακτική ανιχνεύ- 
σεως της αλήθειας με τη βοήθεια της 
πρωτότυπης συναρμολόγησης δεδο
μένων σε μια σκοτεινή (και εντέλει πλα
σματική), υπόθεση εγκλημάτων, μόνο 
και μόνο για να αυτοκαταστραφεί, να 
παγιδευτεί και να διδαχθεί, μόνος, ανυ- 

14 περάσπιστος αλλά όχι πλέον αθώος, το 
Μέγιστον Μ άθημα.

Νίκου Ααβανέλου: 
Γύφτοι σοφοί και γύφτοι μάγοι
Εκδόσεις «Γνώση», 1988

Η ζωή των Τσιγγάνων σ’ όλες τις εκδοχές της μέσα από φωτο
γραφίες. Το εφήμερο και το μόνιμο, η χαρά και η λύπη, όλα 
νοηματοδοτούνται από ένα πλήθος προσεχτικά επιλεγμένων 
φωτογραφιών, που κινούν αναμφισβήτητα το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Το φωτογραφικό αυτό λεύκωμα συμπληρώνει ένα 
συνοπτικό αλλά πλήρες προλογικό σημείωμα στο οποίο επιχει- 
ρείται μία ιστορική επισκόπηση της πορείας των τσιγγάνων, 
χωρίς καμία πρόθεση να παρουσιαστεί η ζωή της γραφικά· 
αντιθέτως προσπαθεί — σε συνδυασμό και με το φωτογραφικό 
υλικό — να επισημάνει κάποια σοβαρά ζητήματα: «Οι ίδιοι [οι 
Τσιγγάνοι], εκμεταλλεύονται τη γοητεία που ασκούν για να 
επιβιώσουν κι αυτό εν μέρει τους βοηθάει να διατηρήσουν την 
ιδιοτυπία τους. Έχουν γίνει τραγουδιστές, χορευτές και 
μάγοι. Οι γυναίκες διαβάζουν τη μοίρα στα χαρτιά ή στην 
παλάμη μας περνώντας σαν αερικά ανάμεσά μας με τις πολύ
χρωμες φούστες τους. Κάποια ονειρική Κάρμεν συχνά ταράζει 
τον ύπνο των ανδρών. Κι όμως πολύ λίγοι Ευρωπαίοι μπορούν 
να καυχηθούν ότι ξεπλάνεψαν μια τσιγγάνα, εκτός κι αν ήταν 
μικρό παιδί. Αυτό όμως δεν λέγεται πλάνεμα, αλλά έγκλημα».
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Άλκηστις Σουλογιάννη 

ΚΑΡΛΟΣ ΦΟΥΕΝΤΕΣ
Ο γερο—γκρίνγκο 
Μετάφρ: Κλαίτη Σωτηριά· 
δου—Μπαράχας 
Ωεανίδα 1987

Η επωδός «εκείνη κάθεται μόνη και θυμά
ται», πρώτη φράση του πρώτου από τα 23 
κεφάλαια του βιβλίου Ο γερο γκρίνγκο του 
Κάρλος Φουέντες, δίνει το σύνθημα για τον 
αναδρομικό έλεγχο μιας σειράς πράξεων 
και γεγονότων, δεν υπαγορεύει όμως 
καμιά λύση, γι' αυτό και περιορίζεται να 
διατηρήσει το δράμα ανοιχτό και μετέωρο, 
καθώς επαναλαμβάνεται ως μόνη φράση 
του τελευταίου 23ου κεφαλαίου.

Κατά απόλυτη συνέπεια προς το δεδο
μένο ότι: η έκφραση του νότου, επομένως 
του Μεξικού, είναι κυρίως μουσική, 
πράγμα που υποβάλλεται σ' όλη τη διάρ
κεια του βιβλίου, π.χ. με τις κιθάρες που 
χρονομετρούν την επιστροφή των στρα
τιωτών και συνοδεύουν τις λιτανείες, ή με 
τον φωνογράφο που εισάγει την εξομολό
γηση, ή με τις καμπάνες που σχολιάζουν 
την εξέλιξη της επανάστασης.

Η ηθική ισορροπία του μύθου εντοπίζε
ται στο κουαρτέτο Τομάς Αρόγιο-Φεγγα- 
ροπρόσωπη γυναίκα Λούνα-γκρίν- 
γκο-Χάριετ Ουίνσλοου. Δίκην κοντίνουο, 
ο μικρός Πεδρίτο διατρέχει τον χρόνο του 
βιβλίου, αμείλικτος μάρτυρας των όσων 
τρομερών επέρχονται, με μόνιμο τον 
εφιάλτη μήπως χάσει το τρυπημένο 
πέσο-φετίχ του (που ηρωικά αποδίδει 
στο τέλος στον φυσικό αυτουργό του, τον 
γερο-γκρίνγκο, σελ. 192).

Η σταθερή-μεξικάνικη αναλογία Τομάς 
Αρόγιο-Φεγγαροπρόσωπη γυναίκα 
Λούνα κρατάει άμυνα στην ξένη εισβολή 
που επαπειλεί εξ ορισμού η άλλη συμπτω- 
ματική—αμερικάνικη αναλογία γκρίν
γκο—Χάριετ Ουίνσλοου. Η λέξη γκρίνγκο 
άλλωστε την έννοια του ξένου δηλοί. Η 
διάκριση ιστορικού ήθους μεταξύ των δύο 
αναλογιών επιβάλλει την οντολογική διά
κριση μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών 
ανθρώπινων τύπων, όπου οι αυτόχθονες 
Τ. Αρόγιο και Αούνα είναι «συμπαγείς», 
ενώ οι ξένοι γκρίνγκο και Χάριετ «διαφα-
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νείς» (σελ. 45). Ως ευνόητο, αυτοί οι κατά 
κυριολεξία «υλικοί» όροι αποδίδουν εδώ 
αποκλειστικά συναισθηματικές διαφορο
ποιήσεις και αντοχές. Σε πείσμα όμως της

συμπαγούς υφής του, ο Τ. Αρόγιο υπαινίσ
σεται μια ρευστή κατάσταση (πρβλ. και το 
παίξιμο με τα αγγλικά brook, stream, creek 
ρυάκι, «μετάφραση» της λ. Αρόγιο, σελ. 
137). Ο αναλφάβητος, ο αποδιωγμένος 
νόθος γιος αφέντη και δούλας, ο αυταρχι
κός - αυτοδύναμος - μετριοπαθής - και
- αλαζονικός, ο φύλακας της ιστορικής 
διαθήκης (διάβαζε: υποθήκη αυτοδιοίκη
σης) των προγόνων Αρόγιο ισορροπεί 
κατά ομόλογη σχέση με την κατησχυμένη, 
ξεσηκωμένη και ενταγμένη από βιολογική 
και κοινωνική ανάγκη στην επανάσταση 
Λούνα ή Φεγγαροπρόσωπη γυναίκα.

Σχετικά με τον γερο-γκρίνγκο: το στα
θερό κυνηγητό του καλύτερου τρόπου 
θανάτου, η ειρωνική διάθεση, η πικρή τρυ
φερότητα, η μόνιμη αίσθηση ήττας προδι
κάζουν την τελικά οριστικοποιημένη σύμ
πτωση με τη Χάριετ Ουίνσλοου, που ανε
δαφικά θεωρεί δυνατή την ιστορική (διά
βαζε: οντολογική) απόκλιση των επανα- 
στατημένων από την προδιαγεγραμμένη 
μοίρα τους ή που επιλέγει την δραπέτευση 
από το συμβατικό βιο-θεωρητικό της 
πλαίσιο ή που ανάγει μέσα σ' ένα κλίμα 
παροξυσμού έντασης τον νεκρό πλέον 
γερο-γκρίνγκο σε πατέρα της, επιβάλλον
τας έτσι την κάθαρση στην προσωπική της 
τραγωδία. Κάθαρση μόνον εξωτερική, 
αφού τα γεγονότα ανακαλούνται διαρκώς 
στην επιφάνεια (πρβλ. την επωδό «εκείνη 
κάθεται μόνη και θυμάται»).

Το σχήμα επομένως μπορεί να διαβασθεί 
και διαφορετικά = η αναμέτρηση Τ. Αρό- 
γιο-γκρίνγκο ομολογεί σύμβαση προς την 
συμπαράταξη Φεγγαροπρόσωπη γυναί- 
κα-Χάριετ Ουίνσλοου. Η αναμέτρηση 
Αρόγιο-γκρίνγκο από την αρχή του 
βιβλίου διευκρινίζει τη θέση της ως άξονα 
του μύθου. Σύγκρουση δύο ιστορικών 
τάσεων (ο επαναστάτης και ο τέως υπάλ
ληλος του μεγαλοεκδότη Χηρστ), κυρίως 
σύγκρουση δύο υπαρξιακών δεδομένων (ο 
νόθος που φυλάει με πάθος την τεκμη
ρίωση του ιστορικού παρελθόντος του, και 
ο κοινωνικά άνετος που έχει μόλις απαρνη- 
θεί την τεκμηρίωση του δικού του ιστορι
κού παρελθόντος). Η αναμέτρηση ορίζεται 
από αμφίδρομη και ισότιμη αναγνώριση/ 
καταξίωση. Μόνο που ο γκρίνγκο ήρθε 
αποφασισμένος να πεθάνει-αυτό έγινε 
σαφές από την πρώτη στιγμή. Σύνθημα γι' 
αυτό αποτελεί το κάψιμο της διαθήκης 
των προγόνων, ο γκρίνγκο εκτελείται δια 
χειρός Αρόγιο και πισώπλατα (σελ. 165). 
Αργότερα, προς το τέλος του βιβλίου, ο 
γκρίνγκο θα αξιωθεί ενός δεύτερου θανά
του, νομότυπου αυτή τη φορά: εκτέλεση 
κατά μέτωπο από απόσπασμα επαναστα
τών και με τη χαριστική βολή από το χέρι 
του Τ. Αρόγιο=επανόρθωση. Ο δεύτερος 
αυτός και οριστικός θάνατος του γκρίνγκο

ακολουθείται, ως ευνόητο, από την εκτέ
λεση του Αρόγιο, κατά μέτωπο=αναγνώ
ριση της αξίας του ως ήρωα, και με τη 
χαριστική βολή από το χέρι του ίδιου του 
αρχηγού Πάντσο Βίλια. Και έτσι αποκαθί- 
σταται η δεοντολογική τάξη που δεσμεύει 
την επανάσταση (σελ. 191-192).

Η συμπάθεια (από το ρ. συμ-πάσχω) 
είναι γένους θηλυκού. Η Φεγγαροπρό
σωπη γυναίκα Αούνα έσωσε τον Τ. Αρόγιο 
από τους ομοσπονδιακούς στρατιώτες και 
έχοντας εγκαταλείψει την προηγούμενη 
τρισάθλια ζωή της στο Δουράνγκο, ακο
λουθεί παράλληλο ερημικό (η.λ. με κυριο
λεκτική/τοπική όσο και συναισθηματική 
φόρτιση) δρόμο μέσα στη σκόνη της επα
νάστασης, για την οποία την προειδοποιεί 
μια προοιμιακή σχέση με τον αρχηγό Πάν
τσο Βίλια όταν ακόμα λεγόταν Δοροτέο 
Αράνγκο και ήταν ταπεινός και καταχρεω
μένος κολίγος.

Την προηγούμενη όχι τρισάθλια αλλά 
πνιγηρή ζωή της στη Ουάσιγκτων έχει 
εγκαταλείψει και η Χάριετ Ουίνσλοου, που 
ήρθε στο Μεξικό με το πρόσχημα να διδά
ξει αγγλικά στα παιδιά των γαιοκτημόνων 
Μιράντα, χωρίς να ξέρει ότι είχαν ήδη 
εγκαταλείψει το κτήμα καθώς πλησίαζε η 
επανάσταση. Ο Τ. Αρόγιο είναι νόθος γιος 
Μιράντα. Και έτσι ο κύκλος αρχίζει να δια
γράφεται. Η Χάριετ τίθεται στην πρώτη 
επιγραμματική φράση του 6ου κεφαλαίου, 
ενώ ήδη στη σχέση Αρόγιο-γκρίνγκο είχε 
αρχίσει να υφέρπει προληπτικά κοινή μοί
ρα. Η θέση της Χάριετ σε ό,τι αφορά τον 
γκρίνγκο έχει χαρακτηρολογική έννοια (μια 
γκρίνγκα κι αυτή), ενώ ως προς τον Αρόγιο 
σαφώς αισθησιακή. Και στις δύο όμως 
περιπτώσεις ισχύει υπαρξιακή αναγκαιό- 
της. Ενδεχομένως, μια κατά λέξη ανά
γνωση θα μπορούσε να φορτώσει στη 
Χάριετ την αιτία (και να απαλλάξει το 
κάψιμο των χαρτιών, σελ. 165, ως αφορμή 
απλώς) του θανάτου του γκρίνγκο.

Το. θέμα δεν είναι μονοσήμαντο. Η προ
σωρινή ισορροπία των τάσεων Αρό
γιο-γκρίνγκο από τη μια, και Φεγγαρο
πρόσωπη γυναίκα-Χάριετ από την άλλη, 
εξυπηρετεί την αενάως αμφίδρομη φορά 
μεταξύ των εννοιών αγάπη και δράση 
(πρβλ. σελ. 74). Μόνο που δεν αποφεύγεται 
ούτε εδώ η προδιαγεγραμμένη μοίρα της 
γυναίκας, να εξέρχεται μόνη είτε/όσο από 
ερωτικά πάθη=εσωτερικό-υποκειμενικό 
στοιχείο, είτε/όσο και από ιστορικές συμ- 
βάσεις=εξωτερικό-αντικειμενικό στοι
χείο, με κυρίαρχη σταθερά την οδυνηρή 
μνήμη του σώματος (πρβλ. άλλη μια φορά, 
και την επωδό για τη μνήμη της Χάριετ). Οι 
εκτελεσμένοι γκρίνγκο και Αρόγιο ακολου
θούν τις γυναίκες Χάριετ και Φεγγαρο
πρόσωπη Λούνα στους μοναχικούς δρό
μους της επιστροφής είτε προς το Αρλιν-

>



ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ
γκτον οδηγούν είτε κάπου της μεξικάνικης 
ερήμου.

Την τραγική πορεία του κουαρτέτου 
σχολιάζει απ' αρχής το παιδί Πεδρίτο. 
Ωραία, μπορεί άνετα να ενσαρκώνει την 
προοπτική της επανάστασης ή τον συνδε
τικό κρίκο μεταξύ γκρίνγκο και Πάντσο 
Βίλια. (πρ6λ. σελ. 32,192). Είναι όμως και 
ένας σαφέστατος υπαινιγμός για τα παιδιά 
του γκρίνγκο (ο ένας γιος αυτοκτόνησε 
αλκοολικός, ο άλλος πήγε να σκοτωθεί στη 
Βέρα Κρους, η κόρη δεν θέλει να τον ξανα- 
δεί -σελ. 83-85) ή για τα τρομερά παιδικά 
χρόνια του Αρόγιο πίσω από την πόρτα 
της οικογένειας Μιράντα (σελ. 141-146,204) 
ή για τα παιδιά που δεν θα κάνει η Χάριετ 
(σελ. 110). Η αλλιώς: τοπαιδί Πεδρίτοτηρεί 
τις καταθέσεις όλων των τραγικών μεγά
λων σ' αυτή την ιστορία, ενώ παράλληλα 
ανακαλεί στον μύθο των πεθαμένων αστε
ριών όλα τα πεθαμένα παιδιά, ακόμα κι 
εκείνα που επέζησαν (Τ. Αρόγιο) για να 
6αρύνονται από την οδυνηρή μνήμη.

Σε δεύτερο επίπεδο και σε επίρρωση των 
θέσεων Αρόγιο-γκρίνγκο-Φεγγαροπρό- 
σωπη γυναίκα-Χάριετ Ουίνσλοου-Πε
δρίτο, κινούνται τα λοιπά πρόσωπα του 
δράματος: ο στρατιώτης Ινοσένσιο Μαν- 
σάλβο, ο συνταγματάρχης Φρούτος Γκαρ- 
σία και η πόρνη Γαρδούνια, όσα δηλ. έχουν 
μια ιστορική αυτοτέλεια και δεν εμπλέκον
ται σε αναδρομικές αναφορές-μνήμες. Ο 
Δοροτέο Αράνγκο ή Πάντσο Βίλια, παρόλο 
ότι από την πλευρά της υφολογικής επιλο
γής παραμένει στο δεύτερο αυτό επίπεδο, 
από την πλευρά της τελεολογικής ηθικής 
είναι το μέγεθος-πιλότος που εξυπηρετεί 
τη δομική οικονομίατου μυθιστορήματος.

★  ★  ★

Σ' αυτό το κλίμα, τα είδη: χρόνος, 
σύνορα σε συνάρτηση με τον θάνατο, έρη
μος και έρωτας, καθίστανται δείκτες οντο
λογικής τεκμηρίωσης.

Ο χρόνος: αυτό που κυριαρχεί στο 
βιβλίο, είναι ο παρών και ο παρελθών χρό
νος που τείνουν να ενοποιηθούν στο διηνε
κές, καθώς οι συγκεκριμένες ιστορικές χρο
νολογίες δανείζονται από τη σκόνη της 
ερήμου τη γενίκευση και την ασάφεια.

Τα σύνορα: τα συμβατικά σύνορα κατα
λήγουν πάντα προς νότον. Τα πραγματικά 
σύνορα όμως τα κουβαλάμε μέσα μας και 
μόνο τη νύχτα τολμάμε να τα περάσουμε 
για να συναντήσουμε τον εαυτό μας (πρβλ. 
σε. 14,22,163).

Και ο θάνατος ηχεί ως ένα πέρασμα 
16 συνόρων-κατά κύριο λόγο σε ό,τι αφορά 

τον γερο-γκρίνγκο: ο θάνατος ως αυτο

σκοπός, ή σκοπός του ταξιδιού ο θάνατος, 
η θέση αυτή ορίζει σχεδόν την αρχή του 
βιβλίου (σελ.13) και στη συνέχεια το δια
τρέχει, δεσμεύοντας έτσι τελεολογικά όσο 
και εφιαλτικά την ηθική του. Ηθική του 
βιβλίου που είναι και ηθική του θανάτου. 
Θάνατος συμβατικός (π.χ. ατυχήματα) ή 
φυσικός (π.χ. γεράματα), αλλά και θάνα
τος κατ' επιλογήν (π.χ. το εκτελεστικό 
απόσπασμα σελ. 15). Ο ήχος του επιλεγμέ
νου θανάτου είναι ο ψίθυρος του ωκεανού 
(προέλευση του γκρίνγκο, σελ. 15). Το να 
είσαι γκρίνγκο στο Μεξικό είναι καλύτερο 
κι από αυτοκτονία (σελ. 18), είναι ευθανα
σία (σελ. 158): αμέσοος-αμέσως έχουμε μια 
απολογία του εκούσιου θανάτου (σελ. 18). 
Εδώ επιβάλλεται αυτόματη αναφορά τους 
ομόλογους=κατ' επιλογήν έστω και διαφο
ροποιημένους κατά την έκφραση θανά
τους των γιων του γερο-γκρίνγκο.

Μέσα σ' αυτή την ένταση, ο Κ. Φουέντες 
για μια στιγμή διαφεύγει προς ένα καθαρά 
συναισθηματικό αφορισμό: το να 'μαστέ 
χωρισμένοι, είναι θάνατος μες στη ζωή 
(σελ. 148). Τόσο μόνο. Η σύντομη αυτή ανα
δίπλωση είναι απαραίτητη για να αντέ- 
ξουμε τη διαδικασία του σχεδόν μυθικού 
θανάτου του γερο-γκρίνγκο, πάντα σύμ
φωνα με την ελεύθερη και χωρίς αποκλί
σεις επιλογή του, που συμπαρασύρει τον 
Τ. Αρόγιο σ' ένα απλώς συμβατικό, είναι η 
αλήθειοτ, θάνατο και αποκαθιστά την τάξη 
σε ορισμένα επίπεδα. Έτσι: η ηθική της 
επανάστασης που είχε προς στιγμήν 
παρεκκλίνει από προσωπική επιλογή του 
Τ. Αρόγιο, επανέρχεται στην προδιαγε
γραμμένη ευθεία* η Φεγγαροπρόσωπη 
γυναίκα Αούνα αποκτά και πάλι συναισθη
ματική μοναδικότητα απέναντι στον (έστω 
και νεκρό) Αρόγιο· η Χάριετ Ουίνσλοου 
οικείοποιείται ένα ισχυρότατο σε συναι
σθηματική φόρτιση υποκατάστατο του 
χαμένου πατέρα* και ο γερο-γκρίνγκο ομο
λόγησε επιτέλους τον πραγματικό σκοπό 
του ταξιδιού του στο Μεξικό, αφού όντως 
το όνειρο του θανάτου δεν το μοιραζόμα
στε με κανένα (πρβλ. σελ. 63).

Το μυθικό τέλος του γερο-γκρίνγκο δια
πιστώνεται σ' ένα πρώτο=προσωρινό 
θάνατο (σελ. 165) και σ' ένα δεύτερο θάνα
το-αποκατάσταση (σελ. 191). Μεταξύ των 
"δύο" θανάτων υπάρχει μια συγκλονιστική 
εκταφή κατά διαταγή του Πάντσο Βίλια 
(σελ. 188) που εισάγει στην ουσία το βιβλίο 
και κατά την οποία επιβεβαιώνεται ορι
στικά ο θάνατος ως αυτοσκοπός, και η 
ουσία του γερο-γκρίνγκο έρχεται στην 
επιφάνεια (σελ. 13).

Η έρημος: υποβάλλεται εξ αρχής ως το 
οντολογικό υπόβαθρο του δράματος που 
θα ακολουθήσει. Η έρημος εξυπηρετεί την 
αρχειακή διαφύλαξη του ιστορικού παρελ
θόντος των γηγενών (Μεξικανοί, σελ. 38) 
και αναιρεί το ιστορικό παρελθόν των

ξένων (γκρίνγκος, σελ. 171). Κατά μία διά
θεση σχεδόν παγανιστικού βιταλισμού, η 
έρημος αποκτά πνεύμα που αποπροσανα
τολίζει τις ανθρωπομετρικές αντιστάσεις 
(σελ. 90) και τελικά αποκλείει κάθε από
πειρα συναισθηματικής προσέγγισης/ 
ένταξης (η έρημος μας ξεχνάει, σελ. 68, γι' 
αυτό και η έρημος τη νύχτα διαδηλώνει τη 
συγγένειά της με την άδεια θάλασσα, σελ. 
79).

Ο έρωτας: ορίζεται ως η άμεση συνάρ
τηση της ομορφιάς και του κινδύνου (διαρ
κώς διαπίστωση, σελ. 121), σχεδόν κυττα
ρική προϋπόθεση στην υπαρξιακή τεκμη
ρίωση του όντος, γι' αυτό και κατά την 
κατασπατάληση της δυναμικής του 
πάθους δίνει το μέτρο των απωλειών 
(πρβλ. σελ. 152). Το αξίωμα αυτό βρίσκει 
κατά λέξη εφαρμογή στην πλήρη σύνθεση 
του κουαρτέτου Τ. Αρόγιο-γκρίνγκο- 
Φεγγαροπρόσωπη γυναίκα Λούνα-Χά- 
ριετ Ουίνσλοου, από όποια οπτική και αν 
αντιμετωπίζεται: παράλληλη συμπαρά
ταξη ομοειδών Αρόγιο-Λούνα και γκρίν- 
γκο-Χάριετ, η μονοσήμαντη διασταύ
ρωση Αρόγιο-Χάριετ, η ακόμα εκείνη η 
ανατριχιαστική ομόφυλη συμπόνοια Αού- 
να-Χάριετ (η σχεδόν επωδός: σενιορί- 
τα-φίλη-μπορώ να σας φωνάζω φίλη ; 
σελ. 174-182, όπως και προς το τέλος του 
βιβλίου όταν καθεμιά αναλαμβάνει τον 
νεκρό της, σελ. 195 κεξής).

Ανακεφαλαιώνοντας *
Ο χρόνος, τα σύνορα/θάνατος, η έρη

μος, ο έρωτας: από εδώ περνά ο δρόμος 
της αυτογνωσίας. Με την εξαιρετικά ενδια
φέρουσα διαδικασία όχι πλέον της εγκεφα
λικής διεργασίας αλλά αποκλειστικά της 
συναισθη ματι κής αναστροφής/μεταλλα
γής. Από τη μια μεριά, υπάρχει η αναγωγή 
από το σύνολο στη μονάδα (το εμείς που 
αποδεσμεύει και ως εκ τούτου θέτει το εγώ, 
σελ. 50). Από την άλλη, υπάρχει η ενο
ποίηση της κομματιαστής γνώσης (σελ. 63- 
64). Πρωτίστως, υπάρχει το εύρημα των 
καθρεφτών στην αίθουσα του χορού της 
οικογένειας Μιράντα που ο Αρόγιο δεν 
καταστρέφει. Στους καθρέφτες αυτούς 
κάθε Μεξικανός επαναστάτης αναγνωρίζει 
επιτέλους τον εαυτό του και μάλιστα ολό
κληρον, αφού μέχρι τώρα μερική γνώση 
είχε από την αποσπασματική αντανά
κλαση στο ποτάμι ή μέσα από τη φαντασία 
του. Για το απλό (το αντίθετο του σύνθε
του ή περίπλοκου) πνεύμα των κολίγων 
Μεξικανών, η αυτογνωσία μέσα από τους 
καθρέφτες=η αντιμετώπιση της πραγμα
τικότητας, υποστηλώνει την επιβίωσή 
τους στο κυνήγι της ανεξαρτησίας. Αυτούς 
τους καθρέφτες διστάζουν να τους κοιτά
ξουν η Χάριετ και ο γκρίνγκο, επειδή η 
αυτογνωσία τους είναι δεδομένη και 
συνώνυμη ενός τραυματικού παρελθόν
τος, που υπαγορεύει την περιπλανώμενη



Μαρία Κυρτζάκη

Ιχνομυθία

στον Αιφνίδιο λόγο

I. Όπως χωριστά τα μέλη —κεχωρισμένος θα σταθεί. Η  
ένωση Επώδυνα -οφείλει Οφειλήν τον π ιό ταπεινωμέ
νου. Γ ι ' αυτό επώδυνη. Γ ι ’ αυτό βασάνισμα έρποντος 
παραλυτικού με την βοήθεια μόνον των αγκώνων με την 
αφή του διπλανού αγοριού και με την πράξη έμπειρου 
τεχνίτη.

II. Ενώνουνε αυτά τα χωρισμένα κι από το σώμα αναδύε
ται να ψαύει με αγκομαχητό εντέλλόντας την θάλασσα, 
το Σώμα να υψώσει, την όραση ν ’αφήσει στον ορίζοντα, 
τα δάχτυλα να δώσει στην αφή.

III.  Θανάτω θάνατον πατώντας κάθε μέλος θα σκύψει 
στοργικά στο διπλανό του κι όπως αυτά τα χωρισμένα 
σώματα και αισθήματα ενώνουν περίλαμπρο το Πρό
σωπο ανοίγει και Πάνσωμο φωτός και σκότους. Σαν 
γη.

μοίρα τους. Όπως τα νυχτερινά σύννεφα 
που ψάχνουν τον δικό τους καθρέφτη στην 
έρημο χωρίς να τον βρίσκουν (σελ. 82).

Με την έννοια της μοίρας αρχίζει η κωδι
κοποίηση ενός συστήματος συναρτήσεων, 
που προσδιορίζουν το ειδικό βάρος της 
αυτογνωσίας. Ο άνθρωπος φαίνεται να 
ελέγχει πλήρως τη μοίρα του (πρβλ. σελ. 
26) -τα τύμπανα της μοίρας απλώς υπεν
θυμίζουν το δρόμο (πρβλ. σελ. 177-180), η 
μοίρα έτσι κι αλλιώς είναι προδεδικασμένη 
(πρβλ. σελ. 149). Η μοίρα διαφαίνεται στην 
ιστορία που διηγείται το πρόσωπό μας 
ακόμα και αν δεν μας αρέσει καθόλου 
(πρβλ. σελ. 57.). Η μοίρα ελέγχεται από τον 
τρομερό πόνο της διαπίστωσης ότι όλα 
έχουν φύγει για πάντα (σελ. 85), κυρίως δεν 
αντέχεται ο πόνος αυτών που αγαπήσαμε 
(σελ. 86). Διαγγελέας της μοίρας ο άνεμος 
που συμπαρασύρει ό,τι περισσεύει από 
τον θάνατο (πρβλ. σελ. 16). Στη συγκεκρι
μένη περίπτωση του βιβλίου η προβλημα
τική εντοπίζεται στην αμφίπλευρη αντί
δραση γιος-πατέρας-γιος. Στη μοίρατου 
Τ.Αρόγιο βαραίνει ο "νόθος" πατέρας 
Μιράντα (γιατί να μην αναστραφεί για μια 
φορά η σύμβαση του νόθου;), προς τον 
οποίον καταγγέλλεται ότι τείνει να εξο
μοιωθεί ο Αρόγιο με την πισώπλατη εκτέ
λεση του γκρίνγκο (πρβλ. σελ. 189).

Στη μοίρα του γερο-γκρίνγκο, τα πράγ
ματα είναι ουνθετότερα. Υφέρπει ένα σύν
δρομο του γερο-γκρίνγκο ως γιου απέναντι 
σ' ένα πατέρα που εξακολουθεί να τον 
καταδυναστεύει αν και έχει περάσει προ 
πολλού στον χώρο της μνήμης: μια στα
θερή αντιπαράθεση (επαναστατικό δρά
μα, σελ. 65) προς αυτόν τον πατέρα, με 
σταθερά αισθήματα ενοχής και ταυτοχρό- 
νως αυτογνωσίας (σκότωσα τον πατέρα 
μου, σελ. 67, πρβλ. και σελ. 87,91) που 
απορρέουν από την σταθερή δραματική 
έκκληση «Κάντε το καθήκον σας. Πυροβο- 
λείστε τον πατέρας σας» (σελ. 89). Αυτός ο 
τελευταίος αφορισμός ολοκληρώνει την 
αντίδραση, αφού υπαινίσσεται την αναλο
γία του γερο-γκρίνγκο προς τους δικούς 
του (πεθαμένους εκουσίως) γιους και την 
άπελπι όσο και μάταιη προσπάθειά του να 
απαλύνει άλλα σταθερά αισθήματα ενο
χής, για τους θανάτους των παιδιών του 
αυτή τη φορά. Ως ενδεικτικό αυτού του 
ήθους, όσο και για την οικονομία του μυθι- 
στορήματος=αναλογία/σύνδεση γκρίν
γκο—Αρόγιο, θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ 
να κατατεθεί η τάση του γερο-γκρίνγκο 
να βλέπει τον Τ. Αρόγιο σαν γιο του ήδη 
από την αρχή της συνάντησής τους (πρβλ. 
και σελ. 116), όπου ο Αρόγιο δεσμεύεται 
ταυτοχρόνως στις ιδιότητες του θύμα-

ελέγχει (σελ. 11) και εξιλεώνει (σελ. 81). Η 
μοναξιά, περίπου ομόλογη της μοίρας, 
ελέγχει μαζί της σχεδόν το σύνολο του 
βιβλίου και αναιρεί τον χρόνο, ενώ μια 
πίσω αυλή (πρβλ. σελ. 10) θα διατίθεται 
μονίμως για τη συναισθηματική καταφυγή 
και το σταθερό όνειρο. Και έτσι, δεν έχουμε 
ουσιαστικά άλλη επιλογή από μια διαρκώς 
περιπλανώμενη συνείδηση (πρβλ. σελ. 158) 
και από μια ουδέποτε αποδιδόμενη συγ- 
χώρεση (πρβλ. σελ. 134,151).

★ ★ ★
!

Όλη αυτή η διαδικασία υπαρξιακής 
ερμηνείας των διαφόρων εκφάνσεων της 
ίδιας ουσίας εντάσσεται, ως ευνόητο, σ' 
ένα ιστορικό πλαίσιο που τοποθετείται σε 
ορισμένες ημέρες του 1914. Δηλ. το θέμα 
του βιβλίου είναι υπόθεση ορισμένων ημε
ρών, μέσα από τις οποίες όμως περνά μια 
σειρά παρελθόντων. Ανιχνεύονται/υπο-

ν

νοούνται τα αντικειμενικά ιστορικά στοι
χεία, όπως είναι η συμπαράταξη (1913) του 
Δοροτέο Αράνγκο επωνομαζομένου Φραν- 
σίσκο (Πάντσο) Βίλια, προς τον μετέπειτα 
(1915) πρόεδρο της Μεξικάνικης Δημοκρα
τίας Βενουστιάνο Καρράντσα εναντίον του 
προέδρου Χουέρτα- ή η προηγούμενη 
(1910) επαναστατική δραστηριότητα του 
Π. Βίλια στο πλευρό του μετέπειτα προέ-

ρικανών στη Βέρα Κρους το 1914· ή η 
παρεμβατική πολιτική των Ηνωμένων 
Πολιτειών (στην προκειμένη περίπτωση: 
παρέμβαση στα γεγονότα του Μεξικού δια 
του συγκροτήματος Χηρστ)· ή το ιστορικό 
παρελθόν της πόλης Τσιχουάουα όπου 
εντοπίζεται ο μύθος του βιβλίου (πρβλ. 
πρόχειρα τα γεγονότα επί Χουάρες, 1864)* 
ή τέλος το ιστορικό παρελθόν του 
γερο-γκρίνγκο ως δημοσιογράφου Αμ
προουζ Μπίαρς του συγκροτήματος 
Χηρστ.

Αυτό που υπερέχει όμως, είναι η ηθική 
διάσταση της βιούμενης ιστορίας, έτσι 
όπως διαφαίνεται μέσα από συζητήσεις 
περί γενναιότητας ή περί δεοντολογίας 
του πολέμου (σελ. 93-100, όπου ο θάνατος 
βρίσκεται σε ισοσκελή αναλογία προς τον 
πόλεμο) ή έτσι όπως εφαρμόζεται στην 
κλασσική συνταγή του τύπου βία στη βία 
(πρβλ. σελ. 88,212) ή όπως καταγγέλλεται 
από τους νεκρούς που σφυρίζουν κρεμα
σμένοι στον αέρα της ερήμου ψηλά στα 
τηλεγραφόξυλα (σελ. 42) και που σβήνουν 
οι σημερινοί τους χθεσινούς για να τηρείται 
κάποιος λογαριασμός (σελ. 133).

★  ★ ★

Το σημαντικότατο αυτό βιβλίο, 
γερο-γκρίνγκο του Κάρλος Φουέντες 
χωρίζεται σε 23 κεφάλαια που ορίζονται με 
λατινικούς αριθμούς και αποτελούν ένα 17

>

τος=κυρίως το κάψιμο των χαρτιών και 
του θύτη=εκτελεστής του γκρίνγκο.

Και κλείνει ο κύκλος. Τα υπόλοιπα έρχον
ται αυτονόητα και αναπόφευκτα. Η μνήμη

δρου (1910-1913) Φρανσίσκο Μαδέρο εναν
τίον του Πορφίριο Δίας (πρόεδρος του 
Μεξικού 1877-1910)· ή η απόβαση των αμε-
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πλήρη κύκλο με ειδοποιό στοιχείο τη 
Χάριετ Ουίνσλοου. Όντως η X. Ουίνσλοου 
ανοίγει το δράμα ανακαλώντας με τη διαδι
κασία της μνήμης όλα τα τραγικά πρό
σωπα που το ελέγχουν. Αυτή η μνήμη κλεί
νει το βιβλίο κατατιθέμενη σε μία ανακεφα
λαιωτική φράση που αποτελεί το σύνολο 
του 23ου κεφαλαίου. Τα ενδιάμεσα κεφά
λαια κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των 
κυρίων αξόνων γερο-γκρίνγκο, Τ. Αρόγιο 
και X. Ουίνσλοου, και μόνον ένα κεφάλαιο 
(το 19ο) καλύπτει συστηματικά την περί
πτωση Φεγγαροπρόσωπη γυναίκα Λούνα.

Το βιβλίο επιτρέπει την αναγνώριση πολ
λαπλών γραφών εν είδει τραγικού ανθρω
πομετρικού παλιμψήστου. Οι γραφές 
αυτές εξυπηρετούνται τόσο από εντυπω
σιακή υφολογική διαδικασία, όσο και από 
απρόοπτο και σαφέστατο μέχρις ωμότη
τας λεκτικό. Εκείνο που επιβάλλεται εξ 
αρχής, είναι η επιλογή σε φραστικό υλικό, 
μ? ιδιαίτερη έμφαση στις προσωποποιή

σεις/μεταφορές. Επισημαίνονται ιδιαίτερα 
ως τα πλέον ενδεικτικά σημεία: η εκταφή 
του γερο-γκρίνγκο (σελ. 13), το τραίνο 
(σελ. 82), οι συμπλοκές μεταξύ επαναστατι
κού και ομοσπονδιακού στρατού (σελ. 93- 
94), οι γυναίκες στον καταυλισμό του επα
ναστατικού στρατού (σελ. 111), ο απερί
φραστος ερωτισμός στην υπηρεσία της 
οντολογικής τεκμηρίωσης (σελ. 150-151), οι 
εκτελέσεις του γερο-γκρίνγκο (σελ. 165- 
167,191), η Φεγγαροπρόσωπη γυναίκα 
(σελ. 171-188), η εκτέλεση του Τ. Αρόγιο 
(σελ. 192).

Επίσης: η διαδικασία του αναδρομικού 
ελέγχου (σελ. 11, 19), ο "ρητορικός" ανι- 
χνευτικός διάλογος στη θέση μονολόγου 
(σελ. 54), η χρήση παρενθετικού λόγου με 
ισχύ υποθετικής απάντησης (σελ. 73,123) ή 
υποθετικής ερώτησης (σελ. 99) ή στη θέση 
απολογητικού μονόλογου (σελ. 99), καθώς 
και οι υποθετικές προληπτικές αναφορές 
(σελ. 108-110,112)

Η μετάφραση της Κλαίτης Σωτηριά- 
δου-Μπαράχας είναι, όπως κάθε φορά 
άλλωστε, αυτοδύναμη ανάπλαση του κει
μένου. Στη σελ. 207 που μοιάζει να «κλω

τσάει», ενδεχομένως να ευθύνεται το ύφος 
του πρωτοτύπου. Μια πολύ μικρή παρα
τήρηση: θα μπορούσε να μην υπάρχει (χω
ρίς νοηματικές απώλειες) το άρθρο στον 
ελληνικό τίτλο, όπως δεν υπάρχει και στον 
ισπανικό.

Το βιβλίο κλείνει με σημείωμα του Κάρλος 
Φουέντες για την ταυτότητα του γερο- 
γκρίνγκο. Ενώ ως μόττο χρησιμοποιούνται 
ένα κείμενο του ίδιου του Άμπροοζ 
Μπίαρς, μετέπειτα γερο-γκρίνγκο, και του 
Sir Thomas Browne. Σημείωση: Ο άγγλος 
φυσικός και συγγραφέας Sir Thomas 
Browne (1605-1682) είναι γνωστός κυρίως 
από ένα μικρό βιβλίο εξομολογήσεων με 
τίτλο Religio Medici (1636). Το κείμενό του 
που χρησιμοποιείται εδώ χωρίς παραπομ
πή, μπορεί να ανήκει λόγω του περιεχομέ
νου του, και στο βιβλίο του A. Letter to a 
Friend Upon Occasion of thd Death of His 
Intimate Friend (μεταθανάτια έκδοση, 
1690).

Η μακέτα του εξωφύλλου ανήκει και πάλι 
στονΔημήτρη Καλοκύρη.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΛΝΙΩΤΙΙΣ

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ



Σπύρος Τσακνιάς

ΤΑΣΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Τα χειρόγραφο του 
Μανουέλ Σαλίνας 
Νουβέλα
"Εστία", Αθήνα, 1987, 
σελ. 94.

ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ
Παραβάτες
Κείμενα
"Στιγμή", 1987, σελ. 53

Τα χειρόγραφα του Μανουέλ Σαλίνας, 
πρώτο πεζογραφικό εγχείρημα του γνω
στού ποιητή και μεταφραστή Τάσου Ρούσ- 
σου - με εξαίρεση, απ' όσο ξέρω, το διή
γημα "Ο  τελευταίος αλχημιστής", που 
δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1987 στο 
περιοδικό Η λέξη -έρχεται να πλουτίσει τη 
μάλλον ισχνή ελληνική βιβλιογραφία φαν
ταστικού διηγήματος με ένα αξιόλογο 
δείγμα του είδους. Τα τελευταία χρόνια, το 
φανταστικό διήγημα γνωρίζει σ' όλο τον 
κόσμο εκπληκτική άνθηση - και όχι μόνο 
με τη δημοφιλή μορφή των έργων επιστη
μονικής φαντασίας. Στον τόπο μας, το 
ενδιαφέρον για τα φανταστικά αφηγή
ματα εκδηλώνεται με μια έντονη εκδοτική 
δραστηριότητα που στηρίζεται σε μετα
φρασμένα, αποκλειστικά σχεδόν, παλαιό- 
τερα και νεότερα έργα της κατηγορίας 
αυτής. Ο Τάσος Ρούσσος, ωστόσο, φαίνε
ται πως δεν αγνοεί και τη ντόπια παράδο
ση. Ο Pedro Casas του Φώτη Κόντογλου, 
λόγου χάρη, θα μπορούσε κάλλιστα να 
θεωρηθεί νόμιμος πρόγονος του Μανουέλ 
Σαλίνας, ενώ ο Θρύλος του Κωσταντή, του 
Κώστα Χατζηαργύρη, ένας μακρινός συγ
γενής του. Ο τελευταίος, με την έννοια μιας 
πιο δημιουργικής, και γι' αυτό πιο πολυ
σήμαντης, εκμετάλλευσης του φανταστι
κού στοιχείου από εκείνη που επέτυχε 
εντέλει η περιορισμένη φαντασία του Αϊ- 
βαλιώτη ζωγράφου και πεζογράφου. Ο 
Τάσος Ρούσσος, ενώ διαθέτει την επινοητι
κότητα που απαιτεί το είδος, αντιστέκεται 
στην καταχρηστική της ενεργοποίηση και 
αποπειράται, δειλά και διατακτικά είναι η 
αλήθεια, μιαν άλλης τάξεως σημασιοδο- 
τική εκμετάλλευσή της. Η φαινομενικά 
ουδέτερη και αντικειμενική εξιστόρηση των 
διαδραματιζομένων, τη ρεαλιστική αφετη

ρία των οποίων δεν αμελεί να θεμελιώσει ο 
συγγραφέας, εξυπονοεί μιαν ελεγχόμενη 
και πηδαλιοχούμενη χρήση της φαντα
σίας, συχνά μάλιστα σκόπιμα κατευθυνό- 
μενη προς την υπαινικτική σύνθεση μιας 
αλληγορίας. Ετσι κι αλλιώς, το φαντα
στικό αφήγημα, από τη στιγμή που θα 
εγκαταλείψει τη βασιλική λεωφόρο του 
ελεύθερου συνειρμού, θα παραπλέει, 
συνειδητά ή όχι, τη γη της αλληγορίας, αν 
δεν βαδίζει θαρραλέα επ' αυτής.

Στα χειρόγραφα του Μανουέλ Σαλίνας, 
η αλληγορική ροπή προκύπτει από τις 
επίμονες περιστροφές του μύθου γύρω 
από το μοτίβο της δημιουργίας ανθρώπι
νων (σχεδόν) όντων με μοναδικό υλικό (πη
λό) το λόγο. Τα βραχύβια αυτά όντα, με την 
ανθρώπινη και συνάμα ζωώδη υπόσταση, 
δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύμα
τος, κρατούν απέναντι στο δημιουργό 
τους στάση υποταγής, όπως ακριβώς και 
ο δημιουργός τους απέναντι στο δικό του 
Δημιουργό, το Θεό, την πηγή παντός 
Αόγου. Η αναζήτηση, κάτω από αυτό το 
σχήμα, ενός μοντέλου μπορχεσιανής συμ
μετρίας, είναι, για τον αναγνώστη, ακατα
νίκητος πειρασμός. Ωστόσο, τα δημιουρ
γήματα του ανθρώπινου πνεύματος θα 
καταστραφούν - για την ακρίβεια θα 
αλληλοσπαραχθούν - εξαιτίας της γενε
τήσιας ορμής, ενός προϊόντος της ανυπό
τακτης ζωώδους φύσης τους που εκδηλώ
νεται με ασυγκράτητη μανία· μήτε ο 
δημιουργός τους δεν μπορεί να την ελέγξει. 
Ο τελευταίος, άλλωστε, δεν κινδυνεύει 
μόνο από τον ερωτικό παροξυσμό των 
δημιουργημάτων του, αλλά και από την 
ίδια του την περιέργεια, τα όρια της 
οποίας συγχέονται με τη δίψα του για 
δύναμη. Στη νουβέλα του Τάσου Ρούσσου, 
το μυστικό της δύναμης είναι κρυμμένο 
μέσα στη γλώσσα. Ο ήρωάς του, ο αναγεν
νησιακός Μανουέλ Σαλίνας από τη Μάλα- 
γα, θα το ανακαλύψει· κι η ανακάλυψήτου 
θα τον φέρει στο γκρεμό του τίποτα, όπως 
ακριβώς τον είχαν προειδοποιήσει οι προ
φητείες.

Το πρόβλημα της αλληγορίας, η αναπό
φευκτη δηλ. τάση της να απομακρύνεται 
από το έδαφος της συγκεκριμένης εμπει
ρίας - και των συγκινησιογόνων πόρων 
της- και να οργανώνει το αφηγηματικό 
υλικό της γύρω από αφηρημένες, σε τελευ
ταία ανάλυση, ιδέες, είναι αισθητό και στα 
Χειρόγραφα του Μανουέλ Σαλίνας. Η νου
βέλα του Τάσου Ρούσσου διαβάζεται με 
ενδιαφέρον, αλλά χωρίς τη συναισθημα
τική συμμετοχή του αναγνώστη.

Εκτός από την επινοητική φαντασία, στο 
ενεργητικό του συγγραφέα πρέπει να 
καταχωριστεί η σωστή γλωσσική έκφραση
- αυτή που ταιριάζει στην αντικειμενική 
και ουδέτερη, μολονότι πρωτοπρόσωπη, 
αφήγηση - και μια σταθερή έγνοια πιθα-

νοφάνειας, ακόμη κι όταν μας ξεναγεί στα 
πιο φανταστικά τοπία του. Η έγνοια αυτή 
- στοιχειώδης σεβασμός προς τη νοημο
σύνη και την αισθητική αγωγή του ανα
γνώστη - απουσιάζει πολλές φορές και 
από ρεαλιστικά, ούτως ειπείν, αφηγημα
τικά έργα.

; * * *

Με δεκατρία άτιτλα -μικρά λιτά, ηθελη
μένα ουδέτερου τόνου και εσκεμμένα υπό
γειας δραστικότητας τ κάνει την εμφάνισή 
της στα γράμματά μας η Μαρία Ευσταθιά- 
δη. Στο μικρό, καλαίσθητα τυπωμένο 
βιβλιαράκι των πενήντα τριών σελίδων 
ενδέχεται να έχουν συμπυκνωθεί εμπειρι
κές αφορμές που με άλλου είδους αποτύ
πωση και ανάπτυξη θα γέμιζαν έναν πολυ
σέλιδο τόμο διηγημάτων. Στους "Παραβά
τες", η απώτατη καταγωγή των οποίων 

< θα πρέπει να αναζητηθεί στον αφηγημα
τ ικ ό  μάλλον λόγο παρά στον ποιητικό, η 

αφήγηση έχει αποψιλωθεί από πάρα 
πολλά γνώριμα στοιχεία της και έχει συγ
κεντρωθεί σε μιαν αδρή εικονοποιία, η 
οποία, πέρα από την πρωτοτυπία της ή τα

- νόμιμα δάνειά της, πείθει για τη λειτουργι- 
κότητά της.

Κύριο χαρακτηριστικό της αφηγηματι
κής μεθόδου είναι η εστίασή της σε ένα 
περιστατικό, μια κατάσταση, μια στοι
χειακή πτυχή του είναι, έτσι ώστε, η κατά
σταση αυτή ή η πτυχή να παρουσιάζεται 
σαν ιδωμένη μέσα από έναν ισχυρό μεγε
θυντικό φακό και να παίρνει εφιαλτικές 
διαστάσεις που υπερβαίνουν το ατομικό 
της βάρος. Ο τόνος, ωστόσο, όχι μόνο δεν 
γίνεται δραματικός, αλλά σπάνια αποκτά 
κάποια συναισθηματική χροιά. Η συγκινη
σιακή φόρτιση του κειμένου, όταν και 
όπου σημειώνεται, προκύπτει από την

>
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ένκχνη διαγραφή τη<̂ κατάστασην non 
ξεκινά από την επιλογή της και καταλήγει 
στην πυκνή γλωσσική της διατύπωση, 
στην οποία, οι φραστικές επαναλήψεις 
προσδίδουν τον ιδιάζοντα ρυθμό της. Η 
ριψοκίνδυνα λιτή αφηγηματική μέθοδος, 
ωστόσο, δεν εκφυλίζεται σε γοητευτικό 
(ίσως) αλλά στείρο μανιερισμό εφόσον η 
ανελέητη αφαίρεση σταματά μπροστά 
στον πυρήνα της βιωματικής πρώτης 
ύλης.

Το έκτο στη σειρά κείμενο του βιβλίου, 
είναι, από την πλευρά αυτή, αποκαλυ
πτικό για τον τρόπο με τον οποίο η συγ
γραφέας προσεγγίζει το υλικό της, κι ο 
οποίος ρυθμίζει και την εκφορά του. Ο 
ήρωας του σύντομου κειμένου - χωρίς 
όνομα, χωρίς κανένα ατομικό γνώρισμα ή 
προσδιορισμό, όπως όλοι οι ήρωες και οι 
ηρωίδες του βιβλίου - προσπαθεί να συλ- 
λάβει με τη φωτογραφική του μηχανή το 
απόλυτο γκρίζο. Δεν επιζητεί παρά μόνο 
«γκρίζες παρωδίες ζωντανών πραγμά
των». Αλλά ο ίδιος, όπως φαί νέτα:, υπονο
μεύει την επιλογή του. Ενα από τα χαρτιά, 
που είχε τοποθετήσει στα παράθυρα για 
να επιτύχει τη γκρίζα ομοιομορφία του 
φωτισμού, ξεκολλάει και μέσα στη μηχανή 
του εισβάλλει το μπλε. Μετά από καιρό 
αναρωτιέται "μήπως ήταν δικός του δόλος 
όταν το κόλλησε".

Όπως κι αν έχει το πράγμα με τον ιδεό- 
ληπτο φωτογράφο, θεωρώ μάλλον ευτύ
χημα το ότι η συγγραφέας αφήνει να εισ- 
δύσει στο λόγο της λίγο από το φως το 
κόσμου μας - το "μαύρο φως", έστω - 
μαζί με το πικρό νόημά του. Όσο φιλτρα
ρισμένος κι αν είναι ο αμυδρός αυτός φωτι
σμός, είναι αρκετός για να μεταβάλει τις 
"γκρίζες παρωδίες ζωντανών πραγμά
των" σε μικρές τραγωδίες ζωντανών πλα
σμάτων... Οι τερμίτες του χρόνου που 
κατατρώνε τα αναμνηστικά των γεωγρα
φικά χωρισμένων εραστών, οι απειλητικοί 
τόνοι των φίλων που ζητούν αποδείξεις 
για να πιστέψουν πως σ' ένα ντουλάπι 
υπήρχαν κάποτε ποτήρια, η αδυναμία 
μιας από τις ηρωίδες να ξαναβρεί το 
χαμένο αγόρι με τις πλεξούδες επειδή την 
αποπροσανατολίζουν τα ίχνη των στρε
βλών ποδιών του, ή η υποψία ακαμψίας 
εκείνου που προσπαθεί να βάψει το 
χαμηλό ταβάνι του δωματίου του, είναι 
αμφίβολο, νομίζω, αν θα αποκτούσαν τις 
εφιαλτικές διαστάσεις (και προεκτάσεις) 
που διαγράφουν τώρα μέσα στα (και πέρα 
από τα) κείμενα της Μαρίας Ευσταθιάδη 
χωρίς αυτό το φωτισμό, με άλλα λόγια, 
χωρίς την αναφορικότητά τους σε κατα- 

20 στάσεις και συνθήκες που κείνται πέραν 
των κειμένων και εκτός της γραφής. Το

άγονος ότι οι καταστάσεις αυτές, για τον 
αναγνώστη, υφίστανται πρωτίστως μέσα 
στο άνετο γλωσσικό περιβάλλον που έχει 
δημιουργήσει η συγγραφέας, δεν αφαιρεί, 
φυσικά, τίποτε από το βάρος τους ως 
σημαινομένων. Ο αφαιρετικά φιλοτεχνη- 
μένος της μικρόκοσμος, (αραιοκατοικη
μένος από πλάσματα που βασανίζονται 
μέσα στις νευρωσικές φοβίες τους ή τα 
υπαρξιακά τους αδιέξοδα, δεν είναι, εντέ-

λει, ένας κόσμος φανταστικός. Η ανοικειω- 
τική τεχνική της Ευσταθιάδη κάνει τους 
γνώριμους κατοίκους του φαινομενικά 
παράξενους, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το 
λόγο πιο οικείους. Τους κάνει "παραβά
τες" σαν όλους εμάς. Ο -επίσης φαινομε
νικά- παράδοξος τίτλος θα ξαφνιάσει 
μόνο εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι 
με την ιδέα ότι ο κόσμος του φόβου είναι 
μοιραία ένας κόσμος ενοχής.

Frank Ο’ Hara

Γιαχί δεν είμαι ζωγράφος

Δεν είμαι ζωγράφος, είμαι ποιητής.
Γιατί; Καλύτερα , θαρρώ, να ’μουν 
ζωγράφος, μα δεν είμαι. Καλά,

Ο  Μ άίκ Γκόντμπεργκ, φερ' ειπείν, 
αρχίζει έναν πίνακα. Τον επισκέπτομαι.
“ Κάτσε ” , μου λέει “πιές κάτι ”
Πίνω. Πίνουμε. Σηκώνω
τα μάτια. “  Έ β α λ ε ς Σ Α Ρ Δ Ε Λ Ε Σ  στον πίνακα'7.
“ Ναι, έλειπε κάτι εκεί 
“  Ώ ! ”  Φεύγω κι οι μέρες περνούν, 
τον επισκέπτομαι ξανά. Ο  πίνακας 
προχωρεί, φεύγω, κι οι μέρες 
φεύγουν. Ξαναπηγαίνω. Ο  πίνακάς του 
τελειωμένος. Πού ’ναι οι Σ Α Ρ Δ Ε Λ Ε Σ ; ”
Ο,τι απέμεινε

είναι γράμματα, “Σα να 'πεφτε πολύ" 
λέει ο Μάικ.

Κ ι εγώ; Μια μέρα σκέφτομ’ ένα 
χρώμα: πορτοκαλί. Γράφω ένα στίχο 
για το πορτοκαλί. Σύντομα, λοιπόν, 
γεμίζει μια σελίδα λέξεις, όχι στίχους.
Κ ι άλλη σελίδα. Χρειάζεται 
τόσο πολύ ακόμα, όχι πορτοκαλί, 
λόγος, για το τρομερό πορτοκαλί 
και τη ζωή. Οι μέρες φεύγουν. Κ ι είναι 
σε πεζό, είμαι
ποιητής πραγματικός. Το ποίημά μου
τ έλειωσε κι ακόμη
δεν έχω μνημονεύσει το πορτοκαλί.
Δώδεκα ποιήματα, το ονομάζω 
Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ ΙΑ . Και μια μέρα, σε μια γκαλερί 
βλέπω τον πίνακα του Μ άικ, ονομάζεται 
Σ Α Ρ Δ Ε Λ Ε Σ .

Μετάφρ. ΣΠ. ΤΣΑΚΝΙΑΣ
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Ο Σκαρίμπας, 
to παράλογο και ο υπερρεαλισμός

Γ.Δ . Παγανός

λογοτεχνία μας με τα νευρόσπαστα που βγάζει στους όρόμους να 
περπατούν με κινήσεις αυτόματες, σπασμωδικές. Τα πρόσωπά 
του, λιγότερο άνθρωποι και περισσότερο μάσκες γκροτέσκο, 
μορφάζουν γελοία και σοκάρουν συνειδητά την όποια σοβαρότη
τα.

Το σκηνικό του επίσης είναι μόνιμο: η Χαλκίδα με το στενό του 
Ευρίπου, την προκυμαία της, τους δρόμους και τα μαγαζιά της, 
τα τρένα που φεύγουν και τα πλοία - φαντάσματα που περνούν- 
τα δυο αυτά σύμβολα της φυγής είναι σταθερά στα τοπία του. 
Αυτόν το χώρο, που είναι περισσότερο τοπίο ψυχικό και λιγό
τερο φυσικό, ο Σκαρίμπας τον γεμίζει με φαντάσματα. Οι εικόνες 
του δε σχετίζονται με κανένα ρεαλισμό. Οι τύποι του είναι παρά
δοξα απεικάσματα της φαντασίας του. Συχνά παρουσιάζονται 
σαν ρομπότ, γεμάτοι, εσωτερικά, με μηχανικά ελατήρια και γρα
νάζια. Ο Σκαρίμπας στήνει μια εικονοποιία του παραλόγου με 
στόχο τη γελοιοποίηση των πάντων -κυρίως όμως του ίδιου του 
αφηγηματικού υποκειμένου που ταυτίζεται με το συγγραφέα του. 
Σε παλιά συνέντευξή του το 1937 μιλώντας για το Μαριάμπα 
αυτοαναλύεται:

Ο I ιαννη; Σκαρίμπας (1983-1984)1 είναι ο πιο ιδιότυπος, ο πιο 
προσωπικός πεζογράφος του μεσοπολέμου. Πολύ νωρίς (1929- 
1930) έχει βρει το στίγμα του, την προσωπική του μυθολογία, 
τους δικούς του εκφραστικούς τρόπους, τη γλώσσα και το ύφος 
του, που του δίνουν ένα χαρακτήρα αντισυμβατικό και αντιορ- 
θόδοξο σε σχέση πάντοτε με την πεζογραφία της εποχής. Αντι- 
ρεαλιστής και αντικομφορισμιστής παραμένει ως το τέλος ασυμ
βίβαστος με τα καθιερωμένα πρότυπα και τους κοινούς τόπους 
στο μύθο, στην τεχνική της αφήγησης, στη γλώσσα, και στο ύφος.

Ο Σκαρίμπας «συνταξιούχος εκτελωνιστής και τάχα-λογοτέ- 
χνης, συν κιόλας απαράσημος», όπως αυτοσυστήνεται κάπου, το 
«στοιχειό» αυτό της Χαλκίδας, είναι ένας αναρχικός λογοτέχνης 
με τον τρόπο του. Μοιάζει με περιθωριοποιημένο μεγάλο και 
άτακτο παιδί του μεσοπολέμου, που μορφάζει παράδοξα μέσα 
από τις φιγούρες που κατασκευάζει και τα ρήματα που λαλεί. 
Είναι πιο πολύ μια παράφωνη νότα στην πεζογραφία της εποχής, 
που δεν ανανεώνεται, αλλά εξαντλείται στην αυτοεπανάληψη. 
Μονότροπος και μανιερίστας επινοεί μια επαναλαμβανόμενη 
προσωπική μυθολογία. Για σαράντα περίπου χρόνια «στίζει» τη

«Ενεργούσε με την καρδιά και το ένστικτο, και πέρασε μες από τη 
ζωή και τα πράματα ανατρέποντάς τα ωραία! Η αίστησή του προ
νομιούχα κι ανάστατη, κοίταζε μες από ανάστροφο πρίσμα τις 
όψεις μας κι έκανε σε ποικιλίες ατέλειωτες τη γελοιογραφία του 
κόσμου».

Στις ιστορίες που αφηγείται ο Σκαρίμπας δεν υπάρχει ουσια
στικά περιεχόμενο, δεν υπάρχει, εκτός από τα επαναλαμβανό
μενα αφηγηματικά μοτίβα, μύθος με κάποια ενότητα. Δε συμ
βαίνει τίποτε σ’ αυτές τις ιστορίες και ο αναγνώστης μένει με την 
εντύπωση ότι όλα είναι αποκυήματα μιας φαντασίας στρεβλής, 
παράδοξης και παρανοϊκής, που η μόνη της λειτουργία είναι να 
αυτοϋπονομεύεται και να γελοιοποιείται. Εκτός από τα επανα
λαμβανόμενα μοτίβα, επανέρχονται από βιβλίο σε βιβλίο και τα 
ίδια πρόσωπα με τρόπο που να εξασφαλίζουν την ομοιογένεια 
του φανταστικού κόσμου. Δεσπόζουσα είναι πάντοτε η παρου
σία ενός μόνου προσώπου, του βασικού αντιήρωα, που δεν είναι 
άλλος από τον ίδιο τον αφηγητή, ο οποίος είτε ονομάζεται Αντώ-
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νης Σουρούπης ( Το σόλο του ΦΙγκαρο) είτε Γιάννης ( Το θείο τρα
γί) είτε Αντώνης Ταπιάκας (Το Βατερλώ δυο γελοίων) δεν είναι 
παρά μια persona του ίδιου του Σκαρίμπα. Ο αφηγητής εμφανί
ζεται σαν ένας άνθρωπος απροσάρμοστος στο περιβάλλον τοι· 
και περιθωριακός, που διακατέχεται από την έμμονη ιδέα τη: 
φυγής. Η Κατερίνα Κωστίνου παρατηρεί σχετικά3:

«Μια από τις εμμονές που συναρθρώνουν τη θεματική τον 
λογοτεχνικού κόσμου του Γιάννη Σκαρίμπα, είναι η φυγή και η 
περιπλάνηση* «εμμονές», γιατί ο κόσμος αυτός, συγκεκριμένο; 
και μακρόβιος γι’ αυτό και ευθύς αναγνωρίσιμος -  εξυφαίνεται 
πάνω σ’ ένα πλγέμα επίμονων επανερχόμενων αισθημάτων και 
ιόεών, που συνεχίζονται από έργο σε έργο, και διαμορφώνουν 
την προσωπικότητα των ηρώων του. Αυτοί οι ήρωες επανεμφα
νίζονται από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα και κινούνται στον 
ίόιο χώρο, με αποτέλεσμα, οι μέχρι μονομανίας επαναλαμβανό
μενες θεματικές επιλογές του συγγραφέα, όπως και τα πρόσωπα 
ή μάλλον τα προσωπεία που επινοεί, να κυριαρχούν μέσα στην 
ιδιότυπη μυθολογία της δήθεν ρεαλιστικής μικροκοινωνία; 
του!».

Για τη μανία της φυγής και την ενδιάθετη απαισιοδοξία, πον 
λανθάνει πίσω από τις γκριμάτσες ενός κλόουν, μίλησε ο ίδιος ο 
Σκαρίμπας στη συνέντευξη που έδωσε στο Θ. Πρόδρομο για τα 
Νεοελληνική Γράμματα.

«-Τέτοια ήταν η ζωή μου, λέει ο Σκαρίμπας. Ένα  σπασμένο 
καράβι. Τις πιότερες φορές με πιάνει αυτό το είδος της εγκατά
λειψης και της απαισιοδοξίας. Δεν πιστεύω τίποτε, ούτε ακόμη 
και στον εαυτό μου. Άλλοτες γιγαντώνομαι και με καταλαμβάνει 
μια παράξενη διάθεση. Με κυριεύει το πνεύμα της φυγής. Θέλω 
να φύγω, αν είναι δυνατό, χωρίς επιστροφή, “ έξω από τα όρια 
του κόσμου” ».

Έτσι το πλοίο, ένα καθεαυτό ποιητικό μοτίβο, φορέας της 
νοσταλγίας των ποιητών του μεσοπολέμου για αναπόδραστη 
φυγή, επανέρχεται με την ίδια νοηματική φόρτιση και στο Σκα
ρίμπα. Ο Καρυωτάκης στο «Τελευταίο Ταξίδι» ονειρεύεται να 
τον πάρει μαζί του το αλαργινό καράβι του σ’ ένα ταξίδι χωρίς 
γυρισμό:

Η τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει 
μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω, 
να μου λιχνίζεις την αιώνια θλίψη μου, καράβι 
δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω!

Στα κείμενα του Σκαρίμπα το πλοίο-φάντασμα, που αλλού 
ονομάζεται “ Αποικία" (Το σόλο του Φίγκαρο), αλλού Κέυλαντ 
(Το Βατερλώ δυο γελοίων) κι αλλού “ Τιτανικός” , έρχεται και 
φεύγει, ενώ ο μέλλον επιβάτης το χάνει και μένει καθηλωμένος 
στην ακτή.

Τώρα, πιο θλιμμένος την ψυχή μου ανοίγω, 
τραγουδεί πικρά η λύπη εντός μου *
Αχ τι ευκαιρία που 'χασα να φύγω 
οξ από τα όρια του κόσμου!...

Ο Στ. Ροζάνης μιλώντας για το ποιητικό έργο του Σκαρίμπα

βρίσκει κάποιες ομοιότητες ως προς το κλίμα με την ποίηση του 
Καρυωτάκη:
«Κάνοντας αυτή τη σύγκριση δεν έχω σκοπό να υποδηλώσω 
καμίαν ουσιαστικότερη ομοιότητα ανάμεσα στον Καρυωτάκη και 
τον Σκαρίμπα. Αναμφισβήτητα το έργο του τραγικότερου των 
μεσοπολεμικών μας ποιητών δεν είναι αμέτοχο στη δημιουργία 
του Σκαρίμπα. Ωστόσο, ο τελευταίος αυτός μπόρεσε να κρατήσει 
όλη την ιδιαιτερότητα της ποιήσεώς του κι όταν ακόμη μίλησε 
κάτω απ’ την άμεση εντύπωση του προτύπου του. Εκείνο όμως 
που έχει την μεγαλύτερη σημασία, και που θέλησα να υπογραμ
μίσω ιδιαίτερα, βρίσκεται στην ταύτιση των δυο ποιητών μέσα σε 
μια κοινότητα κλίματος που τους υπαγόρευσε την επάλληλη 
έκφρασή τους, την ίδια δηλαδή5.

Τα κείμενα του Σκαρίμπα, κράμα λογιοσύνης και λαϊκισμού, 
χοντροκοπιάς και νοσταλγικής διάθεσης για ανεπίστρεπτη από
δραση, προβάλλουν μια ανατρεπτική εικονοποιία με την παρα
μόρφωση της πραγματικότητας και το αναποδογύρισμα της λογι
κής τάξης του κόσμου, για να εισβάλει το παράδοξο και το παρά
λογο. Μια μερίδα της κριτικής επηρεασμένη από τις εικόνες 
αυτές, ενέταξε τα έργα του στην υπερρεαλιστική δημιουργία της 
εποχής. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά, αλλά και η χρήση των 
συνειρμών από το Σκαρίμπα, που αποτελεί βασική μέθοδο του 
υπερρεαλισμού, οδήγησαν ενδεχόμενα την κριτική στο αβασάνι
στο συμπέρασμα ότι τα κείμενά του είναι υπερρεαλιστικά.

Το χαρακτηρισμό πρώτος έκανε ο Δ. Μεντζέλος, ο οποίος στο 
γνωστό άρθρο του για τον υπερρεαλισμό το 19316 γράφει για το 
Σκαρίμπα ότι «μας όίνει συχνά στα διηγήματά του ωραίες 
υπερρ. εικόνες, πάντοτε βέβαια με τα συντηρητικότητα 
που υπαγορεύει στην αχαλίνωτη έκφρασή του η σφυγμο
μέτρηση του κοινού μας. Σφυγμομέτρηση που τόσο καλά
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ένα φεγγάρι σχεόόν αποβλάκωσης» και διακατέχεται από την 
έμμονη ιδέα να γράψει ένα υπερρεαλιστικό μΐ'θιστόρημα «που να 
‘ναι σωστό αριστούργημα». Κυνηγώντας λοιπόν την έμπνευση 
πετάγεται από θέμα σε θέμα, μπλέκεται στα γρανάζια της λογοτε
χνικής δημιουργίας και χειρίζεται κωμικά τους συνειρμούς:

μπόρεσε και βρήκε». Ο Βάσος Βαρίκας χαρακτηρίζει το 
Σκαρίμπα «σαν αξιόλογο εκπρόσωπο του υπερρεαλισμού 
στην πεζογραφία»7, ενώ ο Mario Vitti υποστηρίζει ότι στο Σόλο 
τον Φίγκαρο «ο εσωτερικός μονόλογος θα συγχωνευτεί με τη 
συνειρμική διαδικασία του υπερρεαλισμού»8.

Νομίζω ότι πρόκειται για πλάνη που βασίζεται σε εντελώς εξω
τερικά στοιχεία. Ο Σκαρίμπας δεν είναι υπερρεαλιστής, όπως δεν 
είναι και ρεαλιστής* έχει υπερεκτιμηθεί η επίδραση του υπερρεα
λισμού στο έργο του. Ο ριζοσπαστιμός του είναι προσωπικός και 
ιδιότυπος, δεν πειθαρχεί σε ρεύματα και σχολές, δεν εντάσσεται 
σε συστήματα. Από τον υπερρεαλισμό χρησιμοποιεί συνειδητά 
τους συνειρμούς με στόχο την ανατροπή της λογικής τάξης και τη 
γελοιοποίηση των καταστάσεων. Στο Σκαρίμπα είναι ισχυρότε
ρες οι λαϊκές καταβολές. Ο λαϊκισμός του στο ύφος απορρέει 
πρωταρχικά από την διαλεκτική γλώσσα, από τα λαϊκά λογοπαί
γνια, από τις φυλλάδες και τον Καραγκιόζη. Σε συνέντευξή του, 
που έδωσε το 1931 στον Κωστή Μπαστιά σχετικά με τις επιδρά
σεις που δέχτηκε από τα διαβάσματά του λέει χαρακτηριστικά:

«Διάβαζα από μικρός λογής λογής βιβλία. Μυθιστορήματα λαϊ
κά, ληστές, τις φυλλάδες του Καραγκιόζη ως τα έργα των μεγά
λων ποιητών και πεζογράφων και τα βιβλικά κείμενα. Διάβασμα 
αναρχούμενο που κατάφερε ωστόσο να ξυπνήσει μερικά πράγ
ματα μέσα μου»9.

Θα αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα που ίσως δίνει την 
αφορμή για τη σύνδεση του Σκαρίμπα με τον υπερρεαλισμό. 
Είναι το μυθιστόρημα Το σόλο του Φίγκαρο (1938), όπου γίνον
ται από τον αφηγητή άμεσες αναφορές στον υπερρεαλισμό. Αφη
γητής εδώ είναι ο Αντώνης Σουρούπης, ένας ιδιόρρυθμος νέος 
άνθρωπος που περνάει «μια περίοδο πνευματικού μαρασμού,

« - Ο σουρρεαλισμός αδελφέ... Φυσικά, πού να το ξέρετε... Και 
φυσικά του το κάνω λιανά... Του αναπτύσσω το θέμα. Τον μπάζω 
στο νόημα σούμπιτον. Τέτοιοι κι αποτέτοιοι, ήσαν οι σουρρεαλι- 
στές το λοιπόν. Αυτοί, ευρύνοντες τα όρια της τέχνης μέχρι σχε
δόν του απρόσιτου, δεν έκτειναν -μπορεί να πει μολαταύτα 
κανείς- την ορθόδοξη αισθητική των πραγμάτων, παρά ανατρέ- 
ψαντάς την, ξεκίνησαν απ' την πρώτη ουσία της, απ’ αυτή τούτη 
την καταβολή του αιτήματος. Θα ’λεγε κανείς, παραμόρφωσαν 
την παραδεγμένη “ ηθική” της, καμοντάς την υπόσταση: έκφρα
ση, και την ουσία: μορφή. Η καλλιτεχνική τους αντίληψη, ακο
λουθεί μιαν αντίθετη κλίμακα, μιαν ανάστροφη ιεραρχία αξιο)ν. 
Απ' τον αισθησιασμό προς το αίσθημα, απ' αυτό προς την 
αίσθηση κι απ’ αυτή προς το ένστιχτο. Ήμουν μια βουτιά κατα- 
κόρυφα: Αόγου χάρη ο Παρθενώνας, δεν έχει στηριχτεί στις 
κολόνες του, παρά έχει σηκωθεί πάνω στα πόδια ολόρθος*... Η 
ένας άνθρωπος, δεν έχει πια το ένα απ’ τα δυο του μάτια στην 
κόγχη του, παρά το χει στον πάτο τη ς φτέρνας του * *. Γιατί ; Γιατί 
εκεί ακριβώς νιώθει πόνο. Είχε πατήσει ο φουκαράς κάποια 
πρόκα... Η, έναν πίνακα, όπου κάμποσα σπουργίτια παριστά- 
νονται να καταπίνουν βελόνες***... Γιατί βελόνες; Γιατί, 
απλούστατα: βρέχει. Η υπερρεαλιστική αισθητική έχει μεταμορ
φώσει τις “ κατιούσες” της βροχής σε βελόνες!... Αρκεί και να του 
’λεγα ότι αλλού -σε ποιήματα- υπάρχουν και καμπρολάχανα- 
ναι- που κραυγάζουν...».

Ο παράδοξος αφηγητής μιλάει με τα σπίτια, συζητεί με 
ανθρώπους πετρελαιοκίνητους που αντί για όργανα διαθέτουν 
έναν κεντρικό μηχανισμό από ποικίλα εξαρτήματα, ερωτεύεται 
κούκλες και περιγράφει τα αισθήματά του παρουσιάζοντας τον 
κόσμο από την ανάποδη. Στο τέλος βρίσκεται κλεισμένος στο 
φρενοκομείο του Δαφνιού γράφοντας στίχους για το πλοίο - 
στοιχειό που πέρασε χωρίς να τον πάρει «όξ' από τα όρια του 
κόσμου».

«Πάταγα προσεχτικά, περισπούδαστα, προσέχοντας και γυρο- 
οολιά για μοντέλα. Λχαχούχααα!...κάμνω μια^στιγμή φωναχτά, 
θέλοντας κάτι να 'χω να λέω. Τα πρότυπά μου, τα ταμπλά, τις 
εικόνες μου θα τις έπαιρνα απ’ τη ζωή τώρα ντρίτα. Και θα 
‘γραφα ένα σουρρεαλιστικό μυθιστόρημα ή καμιά συλλογή ποιη
μάτων μου, με τον τίτλο “ Σιωπία” . Ά ,  όχι, όχι, καλλίτερα “ Μυω
πία βαθμών τεσσεράμισι” ... Πρόσεχα το λοιπόν να βρω τύπους. 
Να, αυτουνού η μύτη -λογάριαζα- ιδώντας ένα μπακάλη στην 
πόρτα -έχει σουρρεαλιστικόν σεξ-απήλ. Και σχέδιαζα -τεχνο- 
τροπικά- τη συνέχεια».

Συναντά τυχαία στο δρόμο έναν περαστικό και αναλαμβάνει 
να του κάνει διάλεξη για τον υπερρεαλισμό με στόχο πάντα τη 
ύιακωμώδηση:



δοκίμιο ·  δοκίμιο ·  δοκίμιο ·  δοκίμιο ·  δοκίμιο ·  δοκίμιο ·  δοκίμιο ·
7

Θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν τα παραδείγματα με 
άλλα κείμενα. Τις γελοίες καταστάσεις τις κατασκευάζει ο Σκα
ρίμπας εκμεταλλευόμενος τα μέσα της φάρσας ή της παντομίμας. 
Ο αντιήρωας αφηγητής του στα περισσότερα πεζογραφήματά 
του συμπεριφέρεται όπως ο φαρσέρ ή ο κλόουν του τσίρκου, που 
με διάφορες παντομίμες και χοντροκομμένες κινήσεις προκαλεί 
γέλιο στους θεατές αυτογελοιοποιούμενος συγχρόνως. Αν 
θέλουμε να όούμε κάποιες αναλογίες και ομοιότητες, θα μπο
ρούσαμε να παραλληλίσουμε τον αντιήρωα του Σκαρίμπα με το 
Σαρλώ του Τσάρλι Τσάπλιν ή να βρούμε στα έργα του κάποιες

συγγένειες π.χ. με το θέατρο του παραλόγου του Ιονέσκο, αλλά σε 
καμία περίπτωση με τον υπερρεαλισμό. Απεναντίας η γελοιογρα- 
φική εκμετάλλευση ίου κινήματος στο Σόλο του Φίγκαρο απηχεί 
μάλλον το κοινό αίσθημα που εκδηλώθηκε εχθρικά στα πρώτα 
υπερρεαλιστικά κείμενα που δημοσιεύτηκαν στον τόπο μας. Στο 
κείμενο αυτό οι αναφορές στον υπερρεαλισμό υπηρετούν συγκε
κριμένη σκοπιμότητα: τη γελοιοποίηση όχι μόνο του συγκεκριμέ
νου κινήματος αλλά όλης της διαδικασίας της λογοτεχνικής 
δημιουργίας. Με άλλα λόγια είναι κι αυτό ένας από τους τρόπους 
του σκαρίμπειου παιχνιδιού.

* Καζαντζάκης
** Ο Πικάσο
*** Δε θυμάμαι ποιανού

1. Ο Κώστας Στεργιόπουλος σημειώνει στο βιογραφικό σημείωμα για το 
Σκαρίμπα στην Ανθολογία Σοκόλη χρονολογία γεννήσεα)ς το 1892, με 
την παρατήρηση ότι ο Σκαρίμπας έδινε κάθε φορά διαφορετικές πληρο
φορίες. Ο Γ.Μ. Μυλογιάννης δίνει χρονολογία γεννήσεως το 1800 και ο 
Π.Δ. Μαστροόημήτρηςτο 1987/1983.
2. Θαλής Πρόόρομος, Συνέντευξη με το Σκαρίμπα, περιοδ. “Νεοελλη
νική Γράμματα", αριθ. 46, 16 Οκτίυβρίου 1937.

περιοδ. “Η λέξη” , τεύχος 68, Αθήνα, Οκτίόβριος 87, σ.771.
4. Θαλής Πρόδρομος, οπ.π.
5. Στέφανος Ροζάνης, Δοκίμια Κριτικές, “Εστία” , Αθήνα, 1976, σ.13().
6. Δημήτρης Μεντζέλος, Ο υπερρεαλισμός και οι τάσεις του, περιοό. 
“Λόγος” 7,8,9—1931 (Αναόημοσ. στο περιοό. “ Ηριόανός” , αριθ 4. Φλε
βάρης-Μάρτης 1976)
7. Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και Κείμενα, A ', Ερμής, Αθήνα, 1975.
8. Mario Vitti, Η γενιά του Τριάντα, Ερμής, Αθήνα, 1977, σ.295.
9. Κωστής Μπαστιάς: Φιλολογικοί Περίπατοι: Με το Γιάννη Σκαρίμπα, 
περιοό. “Εβδομάς” αριθμ. 213, 31 Οκτωβρίου, 1931 (Τ. Κόρφης: Μια 
μελέτη του Γ.Μ. Μυλογιάννη για τον Γιάννη Σκαρίμπα, Αρχείον 
Ευβοικών Μελετών, τομ. KB', Αθήνα 1978-79).3. Κατερίνα Κωστίου, ο Σκαρίμπας της Φΐ'γής και της Περιπλάνησης,
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Περιλαμβάνονται τέσσερα σχέδια τών Πάμπλο 
Πικάσσο καί Γιώργου Γουναρόπουλου.

Τα βιβλία της «γνώσης»

ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥΛΑ

ΕΚΑΤΟ 
ΕΡΩΤΙΚΑ ΣΟΝΕΤΑ

I

(CIEN SONETOS DE AMOR)
Φ

Δίγλωσση έκδοση

εκδόσεις «γνώση»
Κεντρική Δ ιάθεση: Ζωοόοχου Πηγής 2 9 ,1 0 6  81 Αθήνα, ΤηΛ. 362.0941 - 362 .1194 - 778 6441



ΠΟΙΗΣΗ
Αλέξ. Ζήρας

Γ.Σ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Επί Συνόλου, 1949-1981 
Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη 1986 
σ.σ. 387

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΣ
Τυ Κίτρινο
Εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθρνα 1987, σ.σ.44

Με την Αμήχανη έξοδο, την πιο πρόσ
φατη συλλογή ποιημάτων του, ο Γ.Σ. 
Στογιαννίδης πραγματοποιούσε μια 
τομή στο ως τότε έργο του. Και λογα
ριάζοντας τα χρόνια του ποιητή και 
της ποίησής του θα μπορούσα να πω 
ότι αυτή η τελευταία συλλογή του ήταν 
κατά κάποιο τρόπο ένα άνοιγμα και 
ένα τέλος γι' αυτόν. Ανοιγμα, σε μια 
ποιητική και σε μια διαφορετικής υφής 
ηθική της ποιητικής γλώσσας· τέλος, 
συμβατικό βέβαια, οπωσδήποτε όμως 
μια ρήξη, αν θεωρήσουμε ότι απο- 
σπάται με δραστικό τρόπο από τη 
γραμμή των λυρικοπαθών ποιητών 
και προσφεύγει σε θέματα και τεχνικές 
που έμοιαζαν να είναι οικεία σε πιο 
ριζοσπαστικές ποιητικές μορφές. Αιφ
νίδια ρηξικέλευθος λοιπόν, ακουμπά 
ωστόσο στο έργο μια τριακονταετίας 
που συνόψισε τώρα με τη δημοσίευση 
του Επί Συνόλου, ενός αποθησαυρί- 
σματος, ας πούμε, της παρουσίας του 
στα νεοελληνικά Γράμματα.

Ως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 η 
ποίησή του κινείται στα όρια ενός 
λόγου έμπλεου από συναίσθημα και 
πηγαίου, ως προς την άμεση ανταπό
κρισή του σε κάποιο γεγονός ή σε 
κάποια διάθεση που εκφράζουν τη 
συγκίνησή του. Πρόκειται βέβαια 
συνήθως για την καταγραφή κάποιου 
αισθητικά δυϊλισμένου συμβάντος, και 
παρ' όλο που η λυρική ιδιοσυγκρασία 
του θέλγεται από το ρευστό και το 
συνειρμικό η αλήθεια είναι ότι πολλές 
φορές κατορθώνει να δημιουργήσει

5 επιμέρους παραστάσεις διαυγείς και 
στιλπνές. Αυτό προέρχεται κυρίως

απο την επίμονη οργάνωση της ποιη
τικής ύλης και από την επιδιωκόμενη 
καλλιέπεια -σύνηθες φαινόμενο σε 
όλους τους συμβολιστές, και ειδικό
τερα σ' αυτούς που επηρέασαν απο
φασιστικά τον Γ. Στογιαννίδη, όπως 
λ.χ. ο Γ. Βαφόπουλος, και πιο μακρο
χρόνια ο Γ. Θέμελης.

Η συγκινημένη διάθεση του ποιητή 
απέναντι στα πράγματα του κόσμου 
υπογραμμίζεται άλλωστε και από τα 
θέματα που εμφανίζονται στα πρώτα 
βιβλία του. Το αισθησιακό συμβάν 
συμβάλλει λιγότερο, ως αυτό καθαυ
τό, στη διαμόρφωση της ποιητικής 
ιδέας, ενώ προβάλλει πολύ πιο έντονα 
η επεξεργασμένη οπτικά και αφομοιω
μένη ψυχολογικά μορφή του. Ετσι, 
ώστε να μας μεταφέρεται μάλλον η 
περιγραφή της ατμόσφαιρας ή, με 
άλλα λόγια, το περίβλημα του ποιητι
κού βιώματος. Οι λυρικά αποδιδόμε
νες και λυρικά τονισμένες εικόνες, διά
σπαρτες από σύμβολα προφανή 
-πουλιά, φως, υγρασία, βλάστηση- 
στηρίζονται ολοκληρωτικά σε μια "κ α 
θαρή" και μεταρσιωμένη στάση του 
ποιητή απέναντι στα στοιχεία της 
φύσης. Κατά τρόπο όμως που τα στοι
χεία αυτά, έτσι όπως είναι αισθητο
ποιημένα, μυθοποιημένα δηλαδή, 
χάνουν τις γνώριμες και συμβατικές 
τους ιδιότητες και μετατρέπονται σε 
στοιχεία εξαρτημένα από το πρόσω
πο, τις εντυπώσεις και τις διαθέσεις 
του ποιητή.

Στην ταράτσα στρίβουν τα περιστέρια
το ζεστό φως
στις κούπες με τον άνεμο
στο δροσερό χαγιάτι του ύπνου
το προσκέφαλο

(Περιστέρια στο Φως)

Στο σχετικά πρωτεϊκό σύμπαν 
αυτής της πρώτης περιόδου όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι συλλογές 
ποιημάτων ως τον Εξώστη και τα 
Πράγματα (1964), παρ' όλο που δεν 
υπάρχει μια συνεκτική άποψη η οποία 
να μεταμορφώνει σε οργανικά ενιαία 
μορφή τη βιοθεωρία του ποιητή, 
υπάρχει μια γενική και χαλαρά διατυ
πωμένη άποψη που θεωρεί το 
ανθρώπινο ον στο κέντρο αυτού του 
σύμπαντος. Ενα ανθρώπινο ον σε μια 
κατάσταση αμετάλλαχτης αθωότη
τας, άδολο και εναρμονισμένο με μια 

' τάξη πραγμάτων όπου η οδύνη, η 
θλίψη νοούνται ως διαθέσεις στο χώρο 
της ενόρασης παρά της πραγματικό
τητας. Ενα ανθρώπινο ον, επιπλέον, 
που έχοντας μια διαισθητική σχέση με 
τον κόσμο είναι αδύνατο να αποδεχτεί

τη συμβατική λογική ως ορίζουσα τις 
ιδιότητες και ποιότητες των πραγμά
των, την ηδονή, την απόλαυση, την 
συναίσθηση του κακού, του φόβου και 
της απειλής. Ενοποιεί έτσι μέσα στη 
φαντασία του τα αντίθετα σε μια 
υπερβατική παραδείσια κατάσταση 
που ωστόσο η ανάγκη της και η ανα
ζήτησή της βγαίνουν από τη συνειδη- 
τοποίηση του ρήγματος που υπάρχει 
ανέμεσα στον άνθρωπο και στον 
κόσμο. Και μπροστά σ' αυτό το ρήγμα 
που σημαίνει την. οριστική απώλεια 
της ανθρώπινης αθωότητας, σαν 
απάντηση και σαν αντίδραση στην 
καθημερινή φθορά υπάρχει ακόμα πιο 
επίμονη και έντονη η ερωτική συναί
σθηση.

Κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του 
Γ. Στογιαννίδη ο έρωτας, ως συνθήκη 
σωματική και φαντασιακή, δεν είναι 
μόνο αυτό που κατονομάζεται τυπικά 
ως έρωτας αισθησιακός ή έρωτας που 
ελκύει συγκινησιακά.

Πς μυθολογικός τόπος του ποιητή, 
στον οποίο καταφεύγει για να αντλή
σει και να αναζητήσει τα προσχήματα 
της ποιητικής πράξης, της δημιουρ
γίας του κάθε ποιήματος, η ερωτική 
διάθεση, προσωποποιημένη και όχι 
αφηρημένη, μας υποβάλλει την 
ανάγκη να κοιτάξουμε με άλλο μάτι τα 
φαινομενικώς ασήμαντα: μια απροσ
δόκητη συνάντηση, ένα φευγαλέο 
βλέμμα, ένα αντικείμενο τυχαίο ανα
καλούν στη μνήμη μας αυτόματα 
εικόνες, αισθήσεις, εντυπώσεις. Και η 
διαδικασία αυτή συνάμα οδηγεί σε μια 
ορισμένη γλωσσική μορφή. Ο  ποιητής 
αναπολεί την πραγματική ή και την 
επινοημένη εκδοχή του ερωτικού του 
βιώματος, ηδονικού ή τραγικού, π ρο
τιμάει όμως αντί να μας το περιγράφει 
καταλεπτώς να μας το υποβάλει σαν 
υπαρξιακή/συναισθηματική κατάστα
ση, και τούτο για να κατορθώσει να 
μας μεταδώσει αισθητοποιημένα την 
ευχαρίστηση, την αγωνία, το φόβο ή 
την προσμονή.

Ερωτικές είναι όλες οι καταστάσεις 
που αποκαλύπτουν στο βλέμμα του 
ποιητή τις θαυμαστές όψεις του 
κόσμου, αθέατες ωστόσο όταν η ματιά 
έχει χάσει τη δυνατότητα να αιφνιδιά- 
ζεται: είναι το φως, οι εικόνες του 
θέρους, τα διαυγή φυσικά τοπία. "Κ α 
θώς την κοιτώ", λέει στη Συγκομιδή 
της Μοναξιάς, "ένας ήλιος ανοίγει σε 
καθε μου φλέβα/ένα δέντρο τινάζει τα 
φύλλα του/και μουσκεύει τα μάτια 
μου/ανθούς», ή, ακόμα πιο ρητά, 
"Προτιμώ την ψευδαίσθηση/τη σκηνο
θεσία απ' την πραγματικότητα,/ τη 
μουσική που συντηρεί/ και προεκτείνει



τα αισθήματα μας/μες στ' όνειρο". Και 
στο βαθμό που με την πάροδο του 
χρόνου η θολή αισθηματολογία των 
πρώτων ποιητικών συλλογών μετα- 
τρέπεται σε προσωποποιημένη ανα
ζήτηση της παρουσίας του άλλου, 
συναισθηματικά και σωματικά, στον

ίδιο βαθμό ο ποιητικός λόγος γίνεται 
ακριβέστερος, φτωχότερος σε λυρικές 
εξάρσεις αλλά ουσιωδέστερος, αφού η 
γείωσή του οδηγεί παράλληλα και σε 
μια αναμόρφωση του λεξιλογίου. Ά λ 
λωστε η γείωση αυτή συνοδοιπορεί με 
την ολοένα και πιο εμφανή παρέμβαση

του ιστορικού χρόνου, ως έννοιες βιω- 
μένες πάντοτε προσωπικά. Κάτι που 
έχει ως συνέπεια τη ραγδαία αλλαγή 
της "φιλοσοφίας" του ποιητή για τη 
ζωή, από τη μια μεριά, και κατά προέ
κταση τη συχνή παρουσία του δραμα
τικού συναισθήματος εκεί όπου πριν 
από λίγο επικρατούσε η'λυρική ενόρα
ση.

Πρωί, πρωί ήρθαν οι κριτές με τις 
διφθέρες/ποτέ δεν τους είδε τους 
άκουγε μόνο/ότον αγρυπνούσε δεν 
έκλεινε μάτι τις νύχτες/κι έλεγε να πλη
ρώσει τα χρέη να ησυχάσει./Ήξερε, 
μια μέρα θα έρχονταν δε θα τους γλί
τωνε/ όσο κι αν το απεύχονταν φοβό
ταν την ώρα/οι δικαιολογίες δε θα τον 
έσωζαν. (...)
"Η  Εξουσία" (Ενοχή αθωότητος)

Η προσπάθεια αναπροσανατολι- 
σμού της ποίησής του από τον Γ. Στο- 
γιαννίδη, μαρτυρεί εκτός από την 
αλλαγή ως προς τη στάση ζωής του 
και την προσπάθεια αναμόρφωσης 
της ποιητικής του. Το ότι αυτό συμ
βαίνει από τα μέσα της δεκαετίας του 
1960 και στο εξής είναι αρκετά δηλωτι
κό, αφ' ενός της εγρήγορσής του 
μπροστά σε καινοφανείς όψεις της 
γλώσσας της ποίησης που τότε πρω- 
τοεμφανίζονταν, αφ' ετέρου του ότι 
είχε διαπιστώσει τη δυσκαμψία και τα 
όρια των θεμάτων του, τουλάχιστον 
ως προς τον τρόπο που τα επεξεργα
ζόταν. Η μόνιμα τώρα εγκατεστημένη 
στην ποίησή του αίσθηση του αδιέξο
δου, της ερημιάς, του πανικού και της 
απελπισίας, θα πρέπει να αντικριστεί 
όχι μόνο ως προβολή μιας βαθιάς 
ψυχικής διεργασίας, αλλά και ως 
παράγωγο μιας ηθικής κρίσης η οποία 
μάλιστα κατά την περίοδο αυτή απο- 
τυπώνει τα ίχνη της ευρύτερης, συλλο
γικά κοιταγμένης, πολιτικής κρίσης. 
"Τον ξένο τον κουβαλάμε πια μέσα 
μας/σα να 'ναι σάρκα από τη σάρκα 
μας", λέει χαρακτηριστικά ο ποιητής 
στην Απειλή. Και ο αναγνώστης μπορεί 
αμέσως να διακρίνει τις επιπτώσεις 
αυτής της εσωτερικής μετάλλαξης. 
Πέρα από τα θεματικά, παραβολικά 
ανοίγματα προς τους αρχαίους τραγι
κούς και γενικότερα την αρχαιογνω
σία (λ.χ. βλ. την ενότητα "Μ υθολο
γία", σελ. 209-218, ή πολλά από τα 
ποιήματα της ενότητας "Κατάσταση 
Πολιορκίας", σελ. 223-234), υπάρχουν 
έκδηλα στο πυκνό ύφος και στον σκη
νικά διαρθρωμένο λόγο, ο οποίος αξί
ζει να σημειωθεί, ό,τι χάνει σε μουσι
κότητα το κερδίζει σε βάθος. Ο ανάλα- 27

Ανδρέας Αγγελό κης

ΚΤΕΛ Είελοποννήσου ή γενικώς

Εμείς δεν έχουμε να θυμηθούμε τίποτα.
Άλλοι έχουν τόσα να θυμούνται:
συγκεκριμένα πρόσωπα κι αφή στη νοσταλγία βουτηγμένα, 
λόγια παρηγοριάς - συμβατικά, έστω - ή χάϊδεμα, 
έναν ήχο φωνής που ακόμα κι ύστερα από χρόνια 
μένει, ζει και τυραννάει τη μνήμη.
Φωτογραφίες κι ενθύμια: "Μη με ξεχνάς, 
εγώ πάντα σε θιυμάμαι. "
Τα πρόβατα του καλού ποιμένα
θα κοιμηθούν ευλογημένα και θα ζευγαρώσουν.
Η λάγνα φωνή του εξαποδώ τους είναι άγνωστη.
Χωρίς διλήμματα, δίχως δισταγμούς. Μακάρια.
Εμείς όμως δεν έχουμε να θυμηθούμε τίποτα.
Το συμπτωματικό και το τυχαίο μονάχα
και από κοντά όλη η υπόλοιπη γνωστή σκηνοθεσία:
στιγματισμένα στέκια στον Πειραιά ή στην Αθήνα,
στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη (πώς μοιάζουν όλα...)
μνήμες αμορφοποίητες, συγκεχυμένες,
πρόσωπα που μπερδεύονται τόνα με τ' άλλο,
ταξιδιώτες γέροι ή νέοι,
φαντάροι που επιστρέφουν στις μονάδες τους, 
άλλοι που έρχονται απ' τον Πύργο Ηλείας, 
άλλοι που φεύγουν με μετάθεση για Γιάννενα, 
ύποπτα μούτρα που θα πούν, μόνιμα πια, 
πριν εξαφανιστούμε στη γωνιά του δρόμου, 
πριν σου γυρίσουνε την πλάτη:

" Βάλε, ρε φίλε, κάτι παραπάνω,
βάλε κι έχουμε οχτώ ώρες ταξίδι,
να φάμε τίποτα στο δρόμο
κι αυτός ο μαλάκας ο επιλοχίας ο σιτιστής
όλο πατάτες μπλούμ ξέρει και τίποτ' άλλο. "

Οχτώ ώρες ταξίδι λένε και περιμένουνε στα ΚΤΕΛ.
Το ατέλειωτο δικό μας μέσ' στα σκοτάδια και στο

άγνωστο,
στα κάτουρα, στις ερημιές, στις ψευδαισθήσεις, 
αυτό, ποιός τάχα επιλοχίας θα βρεθεί 
σε μια μικρούλα κρίση τρυφερότητας 
να το σφραγίσει και να πει:

"Αγγελάκη, λεβεντιά, σε περιμέναμε, 
εσένα θα σε φάνε οι γκόμενες... "

ή/ ακόμα πιό καλά, να πει ένα σκέτο:

"Μας έλειψες..."



ΠΟΙΗΣΗ
φρος, λυρικός και σε έξαρση τόνος 
που υπογράμμιζε την απεικόνιση των 
ειδυλλιακών τοπίων, άλλοτε, μεταμορ
φώνεται σε τόνο στοχαστικό. Μια διά
θεση 'φ ιλοσοφική" καταλαμβάνει 
ολοένα και μεγαλύτερη έκταση στην 
ποίηση αυτής της περιόδου, και μάλι
στα συντείνοντας ώστε το άμεσα συγ
κινητικό γεγονός να μετουσιώνεται 
στην ποιητική γραφή, αφού προηγου
μένως έχει πάρει τις αποστάσεις του 
από το εγώ του ποιητή. Εδώ βρίσκεται 
και ο λόγος για τον οποίο στις πιο 
πρόσφατες συλλογές ποιημάτων του 
Γ.Σ. Στογιαννίδη έχει διευρυνθεί το 
φάσμα αποδοχής και επικοινωνίας 
του έργου και του αποδέκτη του. Η 
αισθητική του επεξεργασία είναι συν- 
δεδεμένη με τη μείωση της συναισθη
ματικής έντασης και την παραχώρηση 
του ζωτικού χώρου στη λειτουργία 
της μνήμης. Οχι κάποιας μνήμης που 
απλώς ανακαλεί εικόνες αλλά μιας 
μνήμης που στοχάζεται με αφετηρία 
τη βίωση του παρόντος. Είναι η στιγμή 
της κάπως καθυστερημένης, είναι 
αλήθεια, ωρίμανσης της συνείδησης 
του ποιητή.

Οργανωμένα τα ποιήματα ως ολό
τητες συνεκτικές έχουν πια χάσει, στις 
πιο πρόσφατες συλλογές του Γ. Στο- 
γιαννίδη, τη ρευστότητα και την αμφι
σημία τους. Εξακολουθούν να μας 
αιφνιδιάζουν με την ευρηματικότητα 
των συνειρμών τους, όμως αυτό που 
μας αποκαλύπτεται αναπάντεχα δεν 
είναι προϊόν μιας μελετημένης ποιητι
κής εικόνας αλλά μάλλον το αποτέλε
σμα ενός ειρωνικά διαρθρωμένου 
λόγου, ενός λόγου εσωτερικά συνε
πούς, ο οποίος είναι έτσι διατυπωμέ
νος ώστε να πείθει, ακόμα και για τους 
παράδοξους αλλά λογικούς συσχετι
σμούς που δημιουργεί. Και όπως συρ
ρικνώνεται όλο και περισσότερο το 
συναισθηματικό φορτίο των λέξεων 
και των σχημάτων λόγου του κάθε 
ποιήματος, το κέντρο βάρους του συγ
κεντρώνεται στη μοναδικότητα και 
στην "καθαρότητα" του γλωσσικού 
υλικού του.

*  *  *

Οα έλεγα πως είναι σχετικά εύκολο να 
διακρίνεις τον τρόπο μετασχηματι- 

28 σμού ενος ποιήματος του Σπ. Κατσί- 
μη. Η διάπλασή του αρχίζει όχι από

Αφιέρωμα στο 
Νεοελληνικό Θέατρο 

στον 19ο αιώνα

Επιχορηγήσεις 
ΚΒυταιμνήστρα-Δούκισσα του Μάλφΐ 

Θεατής/Θέαμα 
Δ. κεχαϊδη: Προάσχειο Νέου Φαλήρου 

Ημεροδείκτης, Σχόλια, Τα Θεωρεία, Βιβλιοπαρουσίαση

καμιά γενική εντύπωση ή αίσθηση 
αλλά από τη στιγμή κατά την οποία 
αποκρυσταλλώνεται σε ιδέα, σε σχήμα 
νοητό, μια αλληλουχία εικόνων ή και 
μια μοναδική εικόνα. Αυτή η αποκρυ
στάλλωση μπορεί να μας εξηγήσει, 
από τη μια μεριά, το γιατί έχουμε ως 
κύριο υφολογικό χαρακτηριστικό 
αυτής της ποίησης την ελεγχόμενη 
συγκίνηση. "Είχε μείνει ακόμα η περι
φραγμένη έκταση απέναντι/στο έρημο 
σπίτι του/για να φαντάζεται το πάρκο 
της παιδικής χαράς/και του γεροντι
κού θανάτου", διαβάζουμε χαρακτη
ριστικά στο ποίημα "Το Πάρκο" (ο.12). 
Παρά τον ελεγειακό τόνο που υπο
γραμμίζει όλη τη διαδικασία ανάπτυ
ξης μιας οπτικής σύνθεσης, όπως 
αυτή με την οποία ξεκινάει το ποίημα, 
σε επάλληλες εικόνες, η ίδια η διαδικα
σία είναι εκείνη που συντελεί ώστε να 
μειώνεται ο υψηλός ενδεχομένως βαθ
μός συγκίνησης που συνοδεύει την 
πρώτη εντύπωση του ποιητή. Και η 
διαδικασία την οποία αναφέραμε πιο 
πάνω δεν είναι άλλη από την τεχνική 
που ακολουθεί κάθε φορά ο Σπ.

Κατσίμης, όχι ωστόσο πάντοτε, για να 
οδηγήσει την αρχική αίσθηση σε απο
τέλεσμα ποιητικό, δηλαδή αισθητικά 
επεξεργασμένο.

Ό ,τι προηγήθηκε δεν ήταν τίποτε 
περισσότερο από έναν προϊδεασμό 
του αναγνώστη της ποίησης αυτής, με 
σκοπό να του προτείνει ένα άλλο κοί- 
ταγμά της. Γιατί ενώ μια επιπόλαιη 
ανάγνωση του Κίτρινου δίνει την εντύ
πωση μιας σειράς ποιημάτων που 
απλώς εξωτερικεύουν τη συναισθημα
τική σχέση του ΐΤοιητή με τον κόσμο, 
μια προσεκτικότερη ματιά μας πείθει 
σύντομα ότι η λιτή έκφραση και η επι- 
γραμματικότατα-δυο στοιχεία που 
κατ' επανάληψη εντόπισε η κριτική σ' 
αυτό το έργο —είναι προϊόντα μιας 
επίμονης σμίλευσης ενός πλούσιου και 
πυκνού εσωτερικού βιώματος. Το 
ιδιαίτερο βάρος που δίνεται στην 
τεχνική της ποιητικής σύνθεσης 
εκφράζεται έμμεσα ή άμεσα από μια 
σειρά λύσεων τις οποίες διαλέγει ο Σπ. 
Κατσίμης για να κάνει πιο δραστικές 
τις ιδέες, πάνω στις οποίες στήνεται η 
συμβολική, παραβολική ή φαντασιακή
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αναπαραγωγή της πραγματικότητας. 
Μια τέτοια λύση είναι, π.χ., το ευρημα
τικό περιεχόμενο του τελευταίου στί
χου σε πολλά από τα ποιήματα, κατά 
τρόπο που είτε αυτός αναποδογυρίζει 
αιφνίδια την εικόνα που μόλις μας 
περιέγραψε ο ποιητής και, συνεπώς, 
μας αναγκάζει να τη δούμε διαφορετι
κά,

Στο σοκάκι του νησιού άκουγσ μουσι
κή.

Ο γέρος κοιμόταν στο δωμάτιο με τα
παλιά ρολόγια. 

Η κοπέλα διάβαζε ρομαντικές ιστο- 
ρίες.
Το χλομό παιδί γύριζε από το σχολείο.

Τους πρώτους μου έρωτες δεν 
πρόφτασα να ονειρευτώ 
Χιλιάδες αυτοκίνητα με ξύπνησαν.

(σ.9)

είτε λειτουργεί εμφανώς ειρωνικά, 
οπότε έτσι κι αλλιώς όλη η οπτική του 
ποιήματος ναρκοθετείται από τα 
μέσα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα 
στο εξαίρετο στην ευθυβολία του 
ποίημα της σ.32, "Ο  Κήπος":

Το σώμα σου είναι ο κήπος 
που θα εξαφανίσουν.
Πλησιάζω τα μάτια σου, τα χείλη

σου...
Η μπουλντόζα καραδοκεί να φύγω 
ή να σμίξω μαζί σου.

Από την άλλη μεριά η αποκρυστάλ
λωση που ήδη μνημονεύσαμε στην 
αρχή αυτού του κειμένου, χωρίς να 
καταφεύγει στην ελλειπτικότητα έχει 
να κάνει με τη γλωσσικά λιτή μορφή 
των ποιημάτων του Κίτρινου -και 
γενικότερα όλων των ποιημάτων του 
Σπ. Κατσίμη που διάβασα από το 1974 
και στο εξής. Η αναζήτηση της καθα
ρότητας συμβαδίζει και συνυπάρχει 
εδώ με μια ορισμένη άποψη, ιδεολο
γικά (βλέπε πολιτικά) επιλεγμένη, η 
οποία χρησιμοποιεί την αναλυτική 
έκφραση για να μετατρέψει το εγώ σε 
εμείς, αλλά και για να διατηρεί το 
ποίημα ανοιχτό. Τα στιγμιότυπα που 
εντοπίζει η ματιά του ποιητή και που 
τροφοδοτούν εδώ και καιρό τον κόσμο 
του είναι βγαλμένα από τόπους και 
σημεία φθοράς, από όψεις της καθη
μερινής ζωής όπου αντιπαρατίθενται 
το πρωτεϊκό και το επίπλαστο, το 
προσωπικό και το απρόσωπο, το 
φυσικό και το τεχνητό. Και παρά το ότι 
η οπτική που μας υποβάλλεται διαρ
κώς και που ταυτίζεται με μια κριτική 
στάση του ποιητή απέναντι στον πολι-

τισμο, μαρτυρεί τη ρομαντική του 
διάθεση, υπάρχουν περιπτώσεις 
όπως του έντονα εξομσλογητικού 
ποιήματος της σ.27, '"Ονειρα", στο 
οποίο μετουσιώνεται το τραγικό 
αίσθημα της ζωής στις πιο ανθρώπι
νες διαστάσεις του. Εδώ ο χώρος και ο 
χρόνος μοιάζουν να έχουν ακινητο- 
ποιηθεί. Αλλά κατά ένα περίεργο 
τρόπο που δημιουργείται κυρίως από 
την όλη αμφιλογία του ποιήματος, το 
προσωπικό μεταλλάσσεται σε γενικό 
και το στιγμιαίο σε διαρκές.

Εκεί που μένεις τα έπιπλα είναι παλιά 
και ο χρόνος ακίνητος.

Οι πίνακες, οι δίσκοι, τα βιβλία 
μιλούν για έρωτες 
τα φώτα είναι χαμηλά.
Δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι 
αλλά περνάς
I ους σύγχρονους δρόμους μαζί με το

σπίτι

περνάς από τον έξω κόσμο 
τον μέσα κόσμο των ονείρων σου.

Ν Ε Φ Ε Ρ Τ Ι Τ Η Σ

Κ α τ η γ ο ρ ώ
Δαιμονικόν μυθιστόρημα

(Το Αφηρημένον)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΙ'ΔΗ-Αθήνα 1987
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Ρεαλισμός  
στη Λ ογοτεχνία

Της Alice R. Kaminsky

Πολλοί σύγχρονοι φιλόσοφοι φαίνεται πως δεν καταπιάνονται ματικό δέντρο που βλέπο) είναι ένα άμεσο σημείο. Διάμεσο 
με τα παραδοσιακά ερωτήματα όσον αφορά το τι είναι και τι δεν σημείο είναι η λέξη δέντρο ή η εικόνα ενός δέντρου, ή οποιαδή- 
είναι πραγματικό. Αντ’ αυτού, προσπαθούν να θεμελιώσουν ποτε αναπαράσταση που δεν είναι το ίδιο το πραγματικό αντι- 
λογικές σχέσεις μεταξύ ορισμένων γλωσσικόν εκφράσεαν. Ένας κείμενο. Ένα  διάμεσο σημείο μπορεί να τραβήξει την προσοχή σε 
φιλόσοφος που ξεκινάει από τη γλωσσολογία, θα ρωτούσε, επί ένα άμεσο, αλλά το ίδιο δεν είναι ποτέ άμεσο. Όλα τα σημεία, 
παραδείγματι, αν η πρόταση ‘Υπάρχει ένα τραπέζι στο δωμά- διάμεσα και άμεσα, προκαλούν αντιδράσεις, αλλά δεν υπάρχει 
τιο’’ είναι λογικά ισοδύναμη με την πρόταση “ βλέπω ένα τραπέ- αναγκαστικά σύνδεση μεταξύ σημείου και αντίδρασης. «Οποιο- 
ζΓ. Σε μια πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε δήποτε σημείο, πολιτισμικά μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε 
σχέση ανάμεσα στις παραδοσιακές και τις σύγχρονες φιλοσοφι-. αντίδραση». Το να αντιδράς σε ένα διάμεσο σήμα, όπως η λέξη, 
κές προσεγγίσεις, εφόσον οι πρώτες ασχολούνται με αυτό που σημαίνει πως αναζητάς το πράγμα στο οποίο αναφέρεται, ένα 
υπάρχει και οι δεύτερες με αυτό που εκφράζεται με τη γλώσσα, αναφερόμενο που το ίδιο μπορεί να είναι άμεσο σημείο. Αλλά δεν 
Αλλά, όπως παρατήρησε τελευταία ο James Cornman, οι φιλόσο- είναι ποτέ βέβαιο πως το αναφερόμενο υπάρχει ή πως, αν πράγ- 
φοι της γλωσσολογικής σχολής πρέπει να πιστεύουν πως υπάρχει ματι υπάρχει, θα βρεθεί. Εν πάση περιπτώσει, στον επιστημονικό 
κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις, επειδή τα γλωσσο- λόγο, τα διάμεσα σημεία βρίσκονται σε πολύ στενή σχέση με αυτό 
λογικά προβλήματα που μελετώνται από το σύγχρονο φιλόσοφο που σημαίνουν και γι' αυτό το λόγο είναι η μόνη έγκυρη πηγή των 
είναι συνδεδεμένα με τις ίδιες ακριβώς λέξεις που εχρησιμοποι- κρίσεών μας για τον κόσμο. Η συμπεριφορά των άμεσων 
ούντο για να διατυπωθούν τα παραδοσιακά ερωτήματα. Η φρα- σημείων, η οποία συνεπάγεται και την πραγματική, υλική επέμ- 
σεολογία σήμερα είναι διαφορετική, αλλά το ζήτημα είναι το βαση στο περιβάλλον, προσδίδει στην επιστημονική έρευνα την
ίδιο, το παλιό: τι είναι πραγματικότητα; Η μόνη μείζων διαφορά ειδική της κατηγορία εγκυρότητας. Αλλά η λογοτεχνία χρήσιμο- 
είναι ότι ο σύγχρονος στοχαστής αναγνωρίζει ότι η ανάλυση για ποιεί λέξεις που είναι διάμεσα σημεία* τα πράγματα στα οποία 
το τι είναι πραγματικό δεν βασίζεται μόνο στη νόηση και την αναφέρονται αυτές οι λέξεις μπορεί να μην υπάρχουν πραγμα- 
εμπειρία αλλά και στη γλώσσα. Έτσι, η μελέτη της γλώσσας από τικά στο φυσικό περιβάλλον κι εξάλλου, ο συγγραφέας δεν συμ- 
τη φιλοσοφία έχει γίνει ένα σημαντικό μέσο ερμηνείας του τι είναι μετέχει στην πραγματική, υλική επέμβαση επί του περιβάλλον- 
αληθές και τι ψευδές. Θα έπρεπε, συνεπώς, να περιμένουμε από τος, όπως συμμετέχει ο επιστήμονας. Τα σημεία που χρησιμο- 
τον σημερινό αυστηρό έλεγχο της έννοιας του λογοτεχνικού ρεα- ποιεί ο μυθιστοριογράφος είναι πάντα “ ένα κράμα κουλτούρας, 
λισμού να αντανακλά αυτό τον προβληματισμό. προσωπικότητας, σύμβασης και καινοτομίας” . Γι' αυτό το λόγο

Ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεται ο Morse Peck ham το οι [γραμματικές] προτάσεις του λογοτεχνικού ρεαλισμού δεν 
θέμα του ρεαλισμού στη λογοτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπορούν ποτέ να έχουν την ακρίβεια και τη σαφήνεια των περι- 
παράδειγμα του τύπου ανάλυσης που εστιάζει την προσοχή της γραφικών προτάσεων της επιστήμης. Στην πραγματικότητα, συμ- 
στη σημασιολογική φύση του προβλήματος. Όπως κι άλλοι πριν περαίνει ο Peckham, η συζήτηση για το λογοτεχνικό ρεαλισμό 
απ' αυτόν, ο Peckham βλέπει τη γλώσσα σαν ένα σύστημα είναι μάταιη, εφόσον η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι τέτοια ώστε 
σημείων. Προχωρεί, λοιπόν, στη διάκριση ανάμεσα σε δύο τα σημεία της να είναι κατ' ανάγκην αμφίσημα και συνεπώς να 
βασικά είδη σημείων: τα άμεσα (immediate) και τα διάμεσα (me- είναι αδύνατη η διάκριση μεταξύ πραγματικού και μη πραγματι- 

30 diate). Αμεσο σημείο είναι το ίδιο το πραγματικό αντικείμενο, κού.
απ’ ευθείας παρατηρούμενο. Έτσι, επί παραδείγματι, το πραγ- Δε νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε την ακραία
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θέση ότι ο λογοτεχνικός ρεαλισμός είναι ένα ψευδοπρόβλημα. Η 
διανοητική δραστηριότητα, οιασδήποτε φύσεως, εμπεριέχει ένα 
στοιχείο συσχετισμού των λέξεων με τα πράγματα στα οποία ανα- 
φέρονται. Αληθεύει, ασφαλώς, ότι οι μυθιστοριογράφοι δεν 
καταπιάνονται, κατ' ανάγκην, με την τεχνική ανάλυση των 
λέξεων και δεν συμμετέχουν στην επέμβαση επί του περιβάλλον
τος. Ο επιστήμονας βρίσκεται αντιμέτωπος με σημεία που υποτί
θεται πως αναφέρονται σε υπαρκτά φαινόμενα, ενώ ο μυθιστο- 
ριογράφος καταπιάνεται με σημεία που είναι αρκετό να αναφέ- 
ρονται σε φανταστικές κατασκευές. Να γιατί ο επιστήμονας μπο
ρεί να αλλάξει το περιβάλλον, ενώ ο μυθιστοριογράφος δεν μπο
ρεί· ο κόσμος του είναι δημιούργημα της φαντασίας του. Πρώτα 
όμως πρέπει να σημειώσουμε κάτι σημαντικό: εφόσον και οι επι
στήμονες χρησιμοποιούν λέξεις, είναι αναπόφευκτα υποχρεωμέ
νοι να συσχετίζουν τις λέξεις με κάτι που βρίσκεται έξω από τη 
λέξη* κι αυτή η διαδικασία καταλήγει συχνά σε αμφισημία. Το 
φλογιοτον ήταν κάποτε ένας παραδεδεγμένος επιστημονικός 
όρος, αλλά ο Lavoisier κατέδειξε ότι ήταν κενός νοήματος και δεν 
αναφερόταν πουθενά. Δεύτερον, ορισμένοι επιστήμονες δεν 
μπορούν να επέμβουν πάνω στα δεδομένα τους· για παράδειγμα, 
πώς ακριβώς μετακινούν οι αστρονόμοι τα άστρα; Ο Peckham 
φαίνεται πως πιστεύει ότι υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις προ
τάσεις που σχετίζονται άμεσα με αυτό που μπορεί να παρατηρη
θεί δημοσίως, ενώ η γλώσσα της λογοτεχνίας δεν διαθέτει τέτοι
ους βασικούς τύπους. Οι λέξεις σε ένα μυθιστόρημαώεν διαθέ
τουν την καθαρότητα των λέξεων που χρησιμοποιεί ο επιστήμο
νας επειδή νοθεύονται από υποκειμενικές επιδράσεις. Αυτό, 
φυσικά, προϋποθέτει ότι η επιστήμη χρησιμοποιεί μια βασική 
σειρά μη προσδιορίσιμων όρων, που είναι απαλλαγμένοι από 
τέτοιες υποκειμενικές επιδράσεις. Ωστόσο, καθώς παρατήρησε ο 
Nelson Goodman, δεν υπάρχει βασική σειρά μη προσδιορίσιμων 
ή αρχετυπικιόν όρων.

Ένας όρος δεν είναι μη προσδιορίσιμος επειδή έχει επιλε- 
γεί ως αρχετυπικός· το αντίθετο μάλλον συμβαίνει· επειδή 
ένα όρος δεν έχει επιλεγεί ως αρχετυπικός, για ένα σύστη
μα. είναι μη προσδιορίσιμος μέσα σε αυτό το σύστημα. 
Κανένας όρος δεν είναι απολύτως μη προσδιορίσιμος. Και 
αν η μη προσδιορισιμότητα εκλαμβάνεται ως ακατανοη
σία, οι ακατανόητοι όροι δεν έχουν καμία απολύτως θέση 
σε ένα σύστημα. Γενικώς, οι όροι που-υιοθετήθηκαν ως 
αρχετυπικοί σε ένα δοσμένο σύστημα γίνονται εύκολα 
προσδιορίσιμοι σε ένα άλλο σύστημα. Δεν υπάρχει από
λυτο αρχετυπικό, δεν υπάρχει καμιά σωστή επιλογή αρχε- 
τυπικών.

Κανένα γλωσσικό σύστημα δεν έχει απόλυτα αρχετυπικά 
σημεία* ούτε αυτό που χρησιμοποιεί η επιστήμη, ούτε αυτό που 
μεταχειρίζεται ο συγγραφέας. Μεταφραζόμενο στην ορολογία 
του Peckham, αυτό θα εσήμαινε πως όλα τα σημεία, διάμεσα και 
άμεσα, μπορούν να αντιπροσωπεύουν αρχετυπικούς όρους σε 
ένα ορισμένο γλωσσικό σύστημα και πως, πράγματι, δεν υπάρ
χουν απόλυτα άμεσα σημεία. Υπάρχουν απλώς σημεία που υιοθε
τούνται ως αρχετυπικά σε ένα δοσμένο σύστημα.

Έτσι, ενώ η επιχειρηματολογία του Peckham είναι ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έμφαση που δίνει στη γλωσσο- 
λογική φύση του προβλήματος, η αμφισβητήσιμη διάκριση των 
σημείων σε διάμεσα και άμεσα δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε 
τι σημαίνει ρεαλισμός. Με τον δικό του τρόπο, ο Peckham ανα
ζητά έναν απόλυτο ορισμό του πραγματικού. Μου φαίνεται πως 
ένας τυπικός φιλόσοφος της γλώσσας, όπως ο J.L . Austin, μας 
δίνει κάτι που έχει περισσότερο νόημα, όταν, αντί να αναζητά 
απόλυτες ερμηνείες αναλύει το πραγματικό σε σχέση με τον τρόπο 
που, στην πράξη, λειτουργεί μέσα στα διάφορα είδη λόγου. 
Καταγράφει τέσσερις χρήσεις της λέξης πραγματικό:

1. Είναι “ πεινασμένη για ουσιαστικά” (“ substantive hungry” ).
Η λέξη πραγματικό απαιτεί να απαντήσουμε στο ερώτημα “ ένα 
πραγματικό τι;” . Το “ πραγματικό” πρέπει να αναφέρεται σε κάτι 
άλλο, ένα πραγματικό σπίτι, ένα πραγματικό δέντρο.

2. Είναι μια “ λέξη παντελόνι”  ( “ trouser word” ). Το αρνητικό 
νόημα του πραγματικού “ φοράει παντελόνια” *, δηλαδή, είναι το 
σημαντικότερο. Κάτι είναι πραγματικό μόνο με την έννοια ότι θα 
μπορούσε να μην είναι πραγματικό. Η λειτουργία του πραγματι
κού είναι να αποκλείσει πιθανούς τρόπους να μην είναι πραγμα
τικό, όπως ένα πραγματικό ψάρι διαφέρει από ένα ψάρι επειδή 
αποκλείει διάφορους τρόπους να είναι ένα μη πραγματικό ψάρι, 
να είναι, λ.χ., μια εικόνα, ένα ομοίωμα, ένα παιχνίδι.
3. Είναι μια “ λέξη διαστάσεων” («dimension word») Είναι ο πιο 
ευρύς και γενικός όρος μέσα σε μια ομάδα παρόμοιων όρων - επί 
παραδείγματι, σωστό, γνήσιο, ζωντανό, αληθινό, φυσικό, 
αυθεντικό· και με την αρνητική έννοια, τεχνητό, απομίμηση, 
ψεύτικο.

Είναι μια “ λέξη ρυθμιστής” ( “ adjuster word” ),που βοηθάει 
στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων και δύσκολων γλωσσικών 
απαιτήσεων, όπως η περιγραφή ενός νέου ζώου που μοιάζει με 
χοίρο αλλά δεν είναι πραγματικός χοίρος.

Είναι φανερό πως το νόημα του “ πραγματικού” εξαρτάται από 31RIΒΑΙΟΠΟΛFJOM ΓΗ! ‘UTIAX· 
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τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία εμφανίζεται η λέξη. Το γεγο
νός ότι απαντάται σε αυτές τις τέσσερις κύριες χρήσεις και σημα- 
σιοδοτεί διαφορετικά πράγματα μέσα σε διαφορετικά συμφρα
ζόμενα δεν την καθιστά ψευδοέννοια. Αντίθετα, αποδεικνύεται 
ένας πολλαπλών χρήσεων πολύτιμος όρος της καθημερινής γλώσ
σας. Θα έπρεπε, ακόμη, να είναι σε θέση να λειτουργήσει πιο 
αποτελεσματικά ως “ ρυθμιστική λέξη” της κριτικής, για να χρη
σιμοποιήσω την ορολογία του Austin. Μπορεί να μας βοηθήσει 
να ανταποκριθούμε σε μια “ δύσκολη γλωσσική απαίτηση” που 
μας καλεί να περιγράφουμε έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα 
που δεν είναι πραγματικό πρόσωπο αλλά φαίνεται σαν πραγμα
τικό πρόσωπο. Ένας μέσος άνθρωπος δε θα ενοχληθεί καθόλου 
αν πληροφορηθεί ότι μια απομίμηση γούνας μοιάζει, από ορι
σμένες πλευρές, με μια πραγματική γούνα, γιατί η σύγκριση αυτή 
θα τον βοηθήσει να καταλάβει με ποιά έννοια η ποιότητα μιας 
ψεύτικης γούνας πλησιάζει την ποιότητα μιας πραγματικής γού
νας. Αλλά μερικοί θεωρητικοί της λογοτεχνίας φαίνεται πως ενο
χλούνται από τον προσεγγιστικό χαρακτήρα της σύγκρισης 
μεταξύ ενός επινοημένου και ενός πραγματικού μυθιστορηματι
κού προσώπου ή περιστατικού. Ο Albert Camus επέμενε ότι ο 
συγγραφέας δεν μπορεί ποτέ να είναι αληθινός ρεαλιστής γιατί 
δεν θα μπορέσει ποτέ να αναπαραγάγει όλα όσα συμμετέχουν σε 
ένα πραγματικό συμβάν. Και τι εξαίσιο θα ήταν, όπως παρατηρεί 
ο Thoreau, αν μπορούσαμε να εφεύρουμε ένα Ρεαλόμετρο, “ έτσι 
ώστε οι μελλοντικοί αιώνες να ξέρουν πόση προσποίηση και 
φιγούρα μάζευε κατά καιρούς το ρέμα... Ζωντανοί ή νεκροί, 
διψάμε για πραγματικότητα” .

Αλλά, δυστυχώς, Ρεαλόμετρο δεν υπάρχει και θα πρέπει να 
ικανοποιήσουμε τη δίψα μας για πραγματικότητα με πιο αβέβαια 
στοιχεία, αντλημένα από συμπεράσματα και υποθετικές διατυ
πώσεις. Οι επιστήμονες δεν απορρίπτουν την έννοια της αλή
θειας από μνησικακία που δεν μπορούν να βρουν τελεσίδικες, 
οριστικές απαντήσεις· πολλώ μάλλον, οι λογοτεχνικοί κριτικοί 
δεν θα έπρεπε να απορρίπτουν την έννοια του ρεαλισμού επειδή 
οι μυθιστοριογράφοι δεν μπορούν να αναπαραγάγουν στη γρα
πτή σελίδα όλα όσα συμμετέχουν σε ένα πραγματικό περιστατικό. 
Η θεωρία της σχετικότητας του Einstein αντικατέστηκε τη θεωρία 
του Newton, και η υπόθεση της σχετικότητας μπορεί να παραχω
ρήσει τη θέση της σε μιαν άλλη ερμηνεία· αυτό δεν εμποδίζει τον 
επιστήμονα να εργάζεται με ορισμένα δεδομένα που θεωρούνται 
πραγματικά υπό το φως της διαθέσιμης γνώσης. Αν και δεν υπάρ
χει απόλυτος ορισμός του ατόμου (γιατί οι επιστημονικοί ορισμοί 
υπόκεινται πάντα σε αναθεώρηση εφόσον νέες πληροφορίες 
καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις), ο επιστήμονας δεν 
αρνείται να χρησιμοποιήσει τη λέξη άτομο στην έρευνά του· κατ’ 
αναλογίαν, δεν θα έπρεπε να απορρίψουμε, και δή με συνοπτική 
διαδικασία, τον όρο λογοτεχνικός ρεαλισμός επειδή δεν έχει βρε
θεί ένας απόλυτος ορισμός του.

Η  σχετικότητα της επιστημονικής γνώσης δεν συνεπάγεται ότι 
οι επιστημονικές αποφάνσεις είναι στον ίδιο βαθμό διορθώσιμες. 
Ορισμένες προτάσεις, όπως οι ακόλουθες, είναι σαφώς πιο θεμε
λιακές και διατρέχουν λιγότερο τον κίνδυνο να απορριφθούν επι- 
στημονικώς:

1. Ο χρόνος δε θα σταματήσει ποτέ.
32 2. Η κίνηση υπάρχει.

3. Τίποτε δεν μπορεί να είναι πράσινο και κόκκινο ταυτόχρονα

και με την ίδια έννοια.
3. Δύο συν δύο ίσον τέσσερα (που δε σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι 

δύο ροδάκινα συν δύο ροδάκινα ίσον τέσσερα ροδάκινα).
5. Εαν το A  είναι πατέρας του Β, τότε το Β  είναι παιδί του Α.
Θα μπορούσαν να προστεθούν μερικές ακόμα μη διαψεύσιμες 

προτάσεις σ’ αυτόν τον κατάλογο, όπως “ Ξέρω ότι υπάρχω” , ή 
“ Αισθάνομαι πόνο” . Αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύ
ουν ότι η γνώση μας είναι κατ’ ουσίαν πιθανολογική κι ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που χρησιμοποιούμε εμπίπτει 
στην κατηγορία των αληθών ή ψευδών προτάσεων, συναρτήσει 
του επιπέδου των γνώσεων μιας δοσμένης εποχής. Εάν, συνεπώς, 
επιτρέπεται στην επιστήμη να έχει μια σχετικιστική άποψη του 
κόσμου, ασφαλώς κι επιτρέπεται στις αλήθειες του μυθιστορήμα
τος να είναι εξίσου σχετικιστικές. Η  αλήθεια του μυθιστοριογρά- 
φου, όποια κι αν είναι αυτή, δεν πρέπει νά καταδικάζεται επειδή 
δεν είναι όλη η αλήθεια, διότι δεν υπάρχει πραγματικά ολόκληρη 
αλήθεια.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς πως όσα 
ειπώθηκαν ως τώρα έχουν άμεση εφαρμογή στα φυσικά φαινόμε
να, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, με την οποία καταπιάνεται 
η λογοτεχνία, αντιστέκεται σε μια τέτοια ανάλυση. Στις μέρες 
μας, έχει καταντήσει κριτικό clichè να επαινείς έναν συγγραφέα 
διότι αποκαλύπτει “ το μυστήριο της ανθρώπινης ζωής” . Κανείς, 
βεβαίως, δε θα είχε τη διάθεση να αρνηθεί ότι οι άνθρωποι είναι 
μάλλον περίπλοκα ζώα κι ότι είναι πολύ δυσκολότερο να κατα
λάβεις τους ανθρώπους απ’ ό,τι τους χιμπατζήδες. Υπάρχουν, 
εντούτοις, ορισμένες προτάσεις που μοιάζουν με νόμους, προτά
σεις που περιγράφουν τι κάνουμε, ως άντρες και γυναίκες, πάνω 
σ’ αυτή τη γη, προτάσεις που μπορούν να θεωρηθούν καλά θεμε
λιωμένες, αν και όχι κατ’ ανάγκην απόλυτες αλήθειες:
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1. Γεννιόμαστε βγαίνοντας από τη μήτρα των θηλυκών τουί 
είδους.

2. Είμαστε θνητοί. Πεθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο ο καθέ
νας, αλλά πεθαίνουμε όλοι, και ζούμε όλοι με το θάνατο ως μία 
αμετάκλητη κατάληξη.

3. Γενικά, είμαστε προσκολλημένοι στη ζωή, μολονότι μερικοί 
από μας, κάτω από ορισμένες συνθήκες, αυτοκτονούν για να 
εκπληρώσουν μιαν επιθυμία θανάτου.

4. Αισθανόμαστε πείνα, δίψα, σεξουαλική επιθυμία, αγάπη, 
μίσος, κλπ., κι αυτά τα συναισθήματα μας κάνουν, ακόμη, ευτυ
χείς ή περίλυπους, ή ευτυχείς και περίλυπους ταυτοχρόνως. 
Υπάρχουν πολλές λέξεις στη γλώσσα για την περιγραφή των 
συναισθηματικών μας αντιδράσεων.

5. Για ποικίλους λόγους διαπράττουμε βίαιες πράξεις· σκοτώ
νουμε ο ένας τον άλλον σε ατομική βάση, ή με σχεδιασμένες ομα
δικές δραστηριότητες που τις ονομάζουμε πολέμους.

6. Οι νόμοι υπάρχουν για να προστατεύουν τα δικαιώματά μας 
και να τιμωρούν εκείνους που παραβιάζουν τους κανόνες.

7. Με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο, όλοι επηρεαζόμαστε απ’ το 
περιβάλλον: την οικογένεια, τη δουλειά, την πόλη, τη χώρα, κλπ. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να παλεύουμε με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά και συνάμα με τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος 
πάνω σ’ αυτά.

8. Δεν γεννιόμαστε ίσοι. Μερικοί από μας είναι ευφυέστεροι, 
μερικοί πλουσιότεροι, μερικοί δυνατότεροι, μερικοί ώραιότεροι, 
κλπ.

9. Κατά καιρούς διερωτώμεθα για το νόημα της ζωής (εκτός αν 
είμαστε κρετίνοι)· ορισμένοι από μας ανακουφίζουν το αίσθημα 
του angst αποδεχόμενοι την πίστη σε ένα Υπέρτατο Ό ν  άλλοι 
απορρίπτουν αυτή την πίστη και ζητούν παρηγοριά σε θεωρίες 
για έναν κόσμο χωρίς Θεό' μερικοί από μας, φυσικά, καταλήγουν 
στο nada.

10. Όλοι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να μεταδώσουμε τις
ιδέες μας, εκτός αν έχουμε κάποιο φυσικό ή διανοητικό ελάττω
μα. ,

Αναμφιβόλως, ο κατάλογος αυτός δεν πρόκειται να ικανο
ποιήσει τους πάντες. Δεν διαθέτει το είδος της ακρίβειας που 
υποτίθεται πως διαθέτουν οι επιστημονικές αλήθειες, αλλά, χον
δρικά, οι διατυπώσεις αυτές έχουν την ισχύ των κοινών αληθειών 
που προήλθαν από παρατηρήσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και μπορεί να πει κανείς ότι χαρακτηρίζουν γενικά ορισμένες 
από τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός, άλλωστε, 
είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν καινούριες πλοκές στη λογοτε
χνία.

* Είναι ο αρχηγός της οικογένειας (Σ.Τ .Μ )

Μετάφραση: ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΣΚΥ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

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

Μιχ. Γρηγορίου 23 οικισ. Παπάγου 
Αθήνα 156 69
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Διαβάζοντας 
τα «Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή» 

του Ρίλκε

του Γιώργου Αράγη

Όταν σκέφτομαι πόσα βιβλία με συντρό- 
φεψαν έτσι που να αισθάνομαι την ανάγκη 
να τα διαβάζω ξανά και ξανά, καταλήγω 
σ’ έναν αριθμό μικρό, δηλαδή μονοψήφιο. 
Ανάμεσα σ’ αυτά τα λίγα είναι και τα 
“ Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή”  του Ρίλκε.

Τα πρωτοδιάβασα, σε ηλικία 21 χρο- 
νών, στην ωραία μετάφραση του Μάριου 
Πλωρίτη κι έμεινα γοητευμένος. Είχα 
ακούσει πως ο Ρίλκε ήταν σπουδαίος 
ποιητής, είχα δει και μερικά ποιήματά 
του, που χωρίς να ξέρω γιατί, τα θεώρησα 
εξαιρετικά. Αργότερα ψυλλιάστηκα πως 
εκείνη η πρώτη αντίδρασή μου στα “ Γράμ
ματα σ’ ένα νέο ποιητή”  ήταν μάλλον απο
τέλεσμα ανεπάρκειας κι εγωκεντρικού 
συμπλέγματος παρά ουσιαστικής επαφής 
μαζί τους. Όταν άνοιξα το βιβλιαράκι με 
τα κείμενα του Ρίλκε, ασχημάτιστος 
καθώς είμουν, δεν είχα αρκετό προσωπικό 
έρμα ώστε να τα σταθμίσω ανάλογα. Το 
διάβασα λοιπόν κάτω από την επήρεια της 
κοινής αντίληψης ότι ήταν ένα σημαντικό 
βιβλίο. Έτσι, χωρίς τη δυνατότητα να το 
σταθμίσω κατά τρόπο προσωπικό, 
δέχτηκα προκαταβολικά την αξία του. 
Δεν το διάβασα, μ’ άλλα λόγια, για να δω 
αν έχει κάτι να πει, αλλά για να μάθω όλα 
τα σπουδαία που περιείχε. Κι επειδή 
έβλεπα ότι πολλά σημεία του έβρισκαν 
κάποιες αντιστοιχίες στη σκέψη μου, 
πίστεψα πως το αφομοίωσα. Από τ’ άλλο 
μέρος υπήρχε από την πλευρά μου έντονη 
η προδιάθεση να πιστέψω ότι οι σκέψεις 

34 ενός τόσο φημισμένου ποιητή εναρμονί
ζονταν με τις δικές μου. Κάθε μαθητευό-

μενος διανοούμενος θέλει πάντα, φαντά
ζομαι, να πιστεύει ότι καταλαβαίνει τα 
κείμενα που θεωρούνται εξαιρετικά. Το 
αντίθετο θα ισοδυναμούσε με, εξ αντανα
κλάσεις, δημόσια καθαίρεσή του και με 
αυτοπαραδοχή της αναξιότητάς του. 
Πράγματα με τα οποία δε συμβιβάζεται το 
εγώ του. Όταν πρωτοδιάβασα λοιπόν τα 
“ Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή”  γοητεύτη
κα. Με τη διαφορά ότι αυτή η γοητεία 
ήταν προϊόν μιας ελεγχόμενης αντίδρα
σης, καθεαυτή δηλαδή μια μορφή αυτα
πάτης.

Πέρασαν από τότε κάπου τριάντα χρό
νια. Μέσα σ’ αυτό το διάστημα, εκτός από 
ό,τι είπα παραπάνω, το διαδοχικό ξενα- 
διάβαυμα των “ Γραμμάτων” έφερε στην 
επιφάνεια μερικά ειδικότερα ζητήματα. 
Μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω.

Καθώς ξαναδιάβαζα μετά από καιρό το 
βιβλίο του Ρίλκε, παρατηρούσα με κάμ
ποση αμηχανία πως ορισμένα σημεία του 
ήταν σα να τα διάβαζα για πρώτη φορά. 
Είμουν σίγουρος πως τα είχα διαβάσει τις 
προηγούμενες φορές όσο είμουν επίσης 
σίγουρος ότι μου είχαν διαφύγει. Όχι πως 
δεν τα θυμόμουν ολωσδιόλου - αν και ως 
ένα βαθμό συνέβαινε κι αυτό - , αλλά πως 
τα είχα προσπεράσει με αλαφριά καρδιά. 
Μια παρατήρηση που είχα την ευκαιρία 
να την επαληθέψω άλλωστε σε ανάλογες 
αναγνώσεις άλλων αγαπητών κειμένων. 
Θα φανεί ίσως τραβηγμένο να πω ότι και 
σήμερα, διαβάζοντας τα “ Γράμματα” , 
διαπιστώνω αφομοιωτικά κενά. Κι όμως 
αν θέλω να είμαι ειλικρινής θα πρέπει να

ομολογήσω ότι συμβαίνει έτσι. Ενώ τείνω 
να πιστέψω πως έχω αφομοιώσει ολό
κληρο το βιβλιαράκι,ένα νέο διάβασμά 
του έρχεται να μου αποκαλύψει πως 
υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχω προ
σέξει αρκετά και σημεία που παραμένουν, 
περισσότερο από ό,τι νόμιζα, ανοιχτά 
προβλήματα. Συνήθως όταν διαβάζουμε 
ένα βιβλίο κάποιας αξίας μας φαίνεται 
πως το αφομοιώνουμε με πληρότητα. 
Εντούτοις το ζήτημα της αφομοίωσης 
είναι δύσκολο να σταθμιστεί, γιατί όσο 
περισσότερο μελετούμε ένα τέτοιο βιβλίο 
τόσο περισσότερο βλέπουμε να μένει το 
θέμα ανοιχτό. Χωρίς βέβαια να υπολογί
ζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δια
βάζουμε βιβλία που δεν αφορούν τα στενά 
ενδιαφέροντά μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
τα αφομοιωτικά κενά μπορεί και να 
καλύπτουν όλη την έκταση των βιβλίων.

Κάτι άλλο το οποίο είδα αρχικά επιπό
λαια, βάρυνε μέσα μου αργότερα και δεν 
έπαψε έκτοτε να με ελέγχει, έχει σχέση με 
τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Ρίλκε 
στον Κάπους. Ο Κάπους ζήτησε, σαν 
άπραγος, τη γνώμη του φτασμένου ποιητή 
Ρίλκε για τα πρωτόλεια στιχουργήματά 
του. Ο Ρίλκε είχε τότε υπογραφή : έργο και 
φήμη. Είχε συνεπώς το περιθώριο να 
μιλήσει στο σχετικά νεαρό αποστολέα του 
από το ύψος της θέσης που τον τοποθε
τούσε η αναγνωρισμένη αξία του. Εντού
τοις ο Ρίλκε αγνόησε την υπογραφή του, 
το έργο και τη φήμη του. Άφησε στην 
άκρη το μανδύα του αναγνωρισμένου 
ποιητή και αποκρίθηκε στο συνομιλητή
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του με ανυπόκριτη ταπεινωσύνη. Στάθηκε 
δηλαδή “ ενώπιος ενωπίω" με τον εαυτό 
του, ακριβοζυγιάζοντας τις όποιες ζωτι
κές αλήθειες είχε αποκομίσει από τη μέχρι 
τότε ποιητική πορεία του. Σα να έκανε για 
λογαριασμό του ένα είδος απολογισμού 
της εσωτερικής ζωής του. Για τούτο τα 
γράμματα αυτά, μολονότι εξ ορισμού συμ
βουλευτικά, έχουν κατεξοχήν εξομολογη- 
τικό χαρακτήρα. Αυτός ο λόγος ο χωρίς 
υπογραφή - χωρίς κοσμικές διακρίσεις, 
χωρίς άμβωνα, χωρίς καμιά θετική αξιο
λογική αυτοπαραδοχή του υποκειμένου 
του -  στάθηκε αργό και δύσκολο παρά
δειγμα. Πρώτα πρώτα γιατί είχα μάθει το 
μάθημα αλλιώς. Είχα διαποτιστεί από το 
πνεύμα της καθημερινής σκιαμαχίας των 
υπογραφών στη δημόσια και στην ιδιω
τική ζωή. Κι είχα μάθει να εκτιμώ θετικά 
το φωτοστέφανο των υπογραφών έτσι 
που, μεταξύ άλλων, να κοιτάζω να δια
κρίνω ανάμεσα από τις σειρές, όταν δεν 
παρουσιάζονταν ξέσκεπα μέσα στα κείμε
να, τα διάσημα των διανοουμένων μας. 
Διάσημα που κι όταν δεν τους είχαν απο- 
νεμηθεί στην “ αγορά”  τα κολλούσαν 
μόνοι τους. Από πόσα αλήθεια και πόσα 
παφίλια δε θαμπώθηκα. Το βιβλιαράκι 
του Ρίλκε μπροστά στις διαστάσεις αυτής 
της μαθητείας, η οποία είχε την αφετηρία 
της στα πρώτα σχολικά χρόνια, φάνταζε 
από τη συγκεκριμένη άποψη σαν μικρο- 
σκοπική αίρεση. Πέρα όμως από το θέμα 
της αρνητικής μαθητείας, το παράδειγμα 
του ποιητή έμενε δύσκολο, δύσκολο 
καθεαυτό. Είναι σχετικά εύκολο να το 
εννοήσεις και να το επαινέσεις, ενώ ταυ
τόχρονα είναι πολύ δύσκολο να το εφαρ
μόσεις φυσικά και απροσποίητα στην 
πράξη. Όταν π.χ. έχεις κάτι να πεις, όχι 
απαραίτητα σημαντικό, και θέλεις να το 
πεις απροσχημάτιστα, κι έχεις λογικά 
αρνηθεί την ευτελή εξωστρέφεια, θα σου 
μείνει να αντιμετωπίσεις το δικηγόρο που 
φέρνεις μέσα σου. Τον πανταχού παρόντα 
συνήγορο του “ εξαιρετικού” εαυτού σου, 
που ξεφυτρώνει κι εκεί που δεν το φαντά
ζεσαι: πίσω από μια αποστροφή, από μια 
φράση, μια λέξη, ένα σημείο στίξης, κ.λ.π. 
Κι όταν ξεφυτρώνει έτσι λαθραία σημαί
νει πως κάπου στο ασυνείδητό σου εκείνη 
η υπόθεση με τα παφίλια δεν έχει ξεπερα- 
στεί. Μια ιστορία που δεν έχει τέλος αν 
δεν έχεις την αυτάρκεια του Ρίλκε. Από τ' 
άλλο μέρος όμως τι αξίζει αυτή η ζωή, αν

Πανδαισία χρωμάτων, σχεόίων και σχημάτων προσφέρει το 
δίπτυχο του Διονύση Φωτόπουλου, που εξέδωσε η Εμπορική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Δ ύο ογκώδεις τόμοι μεγάλου σχή ματος: 
«Ενδυματολογία στο Ελληνικό θέατρο» (Α θήνα 1986, σελ. 
324) και «Σκηνογραφία στο Ελληνικό θέατρο» (Α θήνα 1987, 
σελ. 415), που παρουσιάζουν με αντιπροσωπευτικά δείγματα 
της δουλειάς τους 70 σύγχρονους Έ λληνες ενδυματολόγους ο 
πρώτος και 65 σύγχρονους Έ λληνες σκηνογράφους ο δεύτε
ρος. Και στους δυο τόμους έχουν περιληφθεί εκτός από τους 
καλλιτέχνες που εργάζονται στην ελληνική σκηνή ομότεχνοί 
τους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Φυσικά, τα περισσότερα 
από τα ονόματα απαντούν και στους δύο τόμους αφού τόσο 
συχνά οι ιδιότητες του ενδυματολόγου και του σκηνογράφου 
συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο. Ενδιαφέρουσες φωτογραφίες 
εποχής από τα πρώτα βήματα του νεοελληνικού θεάτρου και 
από τις μεταγενέστερες εξελικτικές φάσεις του πλαισιώνουν τις 
εισαγωγές που έχει προτάξει ο Δ . Φωτόπουλος σ’ αυτή την 
έντυπη προσφορά του.
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της στιγμές, όταν δεν τείνεις προς τα εκεί 
που δείχνει το παράδειγμα του ποιητή;

Κάτι που άργησα πάλι να το χωνέψω 
ήταν η αρνητική στάση του Ρίλκε απέναντι 
στον αναλυτικό λόγο. Τη στάση αυτή την 
είδα τον πρώτο καιρό περισσότερο σα μια 
προσωπική ιδιοτροπία παρά ως αποτέλε
σμα ευθυκρισίας. Ήταν ωστόσο φανερό 
πως ο Ρίλκε τόσο έμμεσα, αποφεύγοντας 
να πραγματευτεί αναλυτικά τα κείμενα 
του Κάπους, όσο και ρητά σε ορισμένα 
σημεία, αρνιόταν την αξία της ανάλυσης 
ως οργάνου με το οποίο μπορούμε να εισ- 
δύσουμε στο λογοτεχνικό άδυτο. Και 
μάλιστα την αρνιόταν αποφασιστικά και 
με πλήρη συνέπεια. Στο πρώτο γράμμα, 
αφού λέει στον Κάπους ότι αδυνατεί να 
δει τα γραφτά του σαν κριτικός, περνάει 
αμέσως στο θεμελιώδες αίτημα του να 
γράφει κανείς από εσωτερική ανάγκη και 
σύμφωνα μ’ αυτή. Το “ σύμφωνα μ’ αυτή” 
αναφέρεται στη διατύπωση, στην έκφρα
ση, για την οποία μιλάει σε δύο σημεία 
συμβουλευτικά. Στα υπόλοιπα γράμματα 
αναφέρεται κατεξοχήν στις προϋποθέσεις 
που αφορούν την ανάπτυξη της προσωπι
κότητας: μοναξιά, περισυλλογή, ειλικρί
νεια, αυτοπαραδοχή, καρτερία, διαθεσι
μότητα απέναντι στα εξωτερικά και στα 
ψυχικά γεγονότα - και αντιθετικά, προ
σοχή στην επιτήδευση και στη συμβατικό
τητα. Κι όλα αυτά με αντικειμενικό σκοπό 
τη “ μεταμόρφωση” , κάτι που θα λέγαμε 
διαφορετικά προσωπικό γίγνεσθαι. 
Τελικά δηλαδή ο Ρίλκε δεν πραγματεύεται 
αναλυτικά τα κείμενα του Κάπους, ούτε 
θέτει γενικότερα τέτοιο ζήτημα κατά 
τρόπο θετικό. Αντίθετα συμβουλεύει το 
φίλο του να διαβάζει όσο γίνεται λιγότερα 
θεωρητικά κείμενα. Αν δει κανείς αυτή τη 
στάση του ποιητή, με βάση τα όσα έμαθε 
στο σχολείο ή με βάση τις γνώσεις που 
απόκτησε από τα διάφορα εγχειρίδια 
αισθητικής, θα τη θεωρήσει ασφαλώς ανε
ξήγητη ή αδικαιολόγητη. Αν μάλιστα 
τυχαίνει να είναι οπαδός των σύγχρονων 
θεωριών που μαστίζουν την Ευρώπη θα 
τραβήξει πιθανότατα μια μονοκοντυλιά 
στα “ Γράμματα”  και θα τα προγράψει. 
Είναι όμως τόσο απλό; Ο Ρίλκε δεν ήταν 
κανένας άκαπνος, από την πρακτική της 
λογοτεχνίας, θεωρητικός. Είχε, αποδειγ
μένα, δεσμό αίματος με τη λογοτεχνία και 
όχι “ κατά συνθήκην” - κι η γνώμη του στη 

36 ζυγαριά της εγκυρότητας βαραίνει περισ
σότερο από τις γνώμες εκατοντάδων θεω

ρητικών. Ό,τι η συμβατική γλώσσα έχει 
τη δυνατότητα να αναλύσει, αναφορικά 
με τα λογοτεχνικά έργα, έχει ομόλογο 
χαρακτήρα δηλαδή συμβατικό. Αλλά τα 
συμβατικά συστατικά των λογοτεχνικών 
έργων δεν αφορούν τη λογοτεχνική μονα- 
δικότητά τους. Κι ο Ρίλκε ήθελε ίσα ίσα να 
προσανατολίσει το συνομιλητή του προς 
αυτή τη μοναδικότητα. “ Ένα έργο 
τέχνης”  γράφει στο πρώτο γράμμα “ είναι 
άξιο μόνο σαν ξεπηδάει από μια ανάγκη. 
Για να το κρίνεις, πρέπει να δεις ποιά είν’ 
η πηγή του” . Κι η πηγή του, όπως την 
εννοεί ο ποιητής, είναι πάντοτε μη συμβα
τικό δεδομένο που καθεαυτό δεν επιδέχε
ται θεωρητική ανάλυση. Παραφράζοντας 
τον Καρυωτάκη θα έλεγα, αταίριαστα για 
την περίσταση ρητορικά, κάπως αντίστοι
χα: ποιητική ιδιοφυία, χωρίς γνωστικές 
πλάνες, πόσο δύσκολα δέχεται κανείς το 
δίδαγμά σου. Ο Ρ. Μπάρτ έφαγε μια ζωή 
για να καταλάβει πως ήταν πλάνη να 
πιστεύει ότι ήταν δυνατό να υπάρξει “ επι
στήμη της λογοτεχνίας” .

Τα "γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή”  είναι 
ασφαλώς κείμενα θεωρητικά. Ο Ρίλκε 
θέλοντας να μιλήσει για το ποιητικό γεγο
νός ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιή

σει έλλογη διατύπωση. Ένα λόγο συνεπώς 
νοητό ο οποίος απευθυνόταν στο συνει
δητό του συνομιλητή του. Σκοπός του 
ωστόσο δεν ήταν να αναπτύξει ορισμένη 
λογική επιχειρηματολογία ή ορισμένο 
σύστημα ιδεών. Σκοπός του ήταν να υπο
δείξει την πέρα από την καθαρή νόηση 
οντότητα του ποιητικού γεγονότος. 
Εντούτοις η έλλογη υφή των “ Γραμμά
των”  είναι δυνατό να σταθεί παραπλανη
τική. Η  παιδεία μας γενικά είναι ιδεοκρα- 
τική και το μυαλό μας έχει την τάση να 
βλέπει παντού λογικά οικοδομήματα. 
Έτσι είναι δυνατό να δει κανείς τα 
“ Γράμματα”  σαν ένα σπουδαίο εγκόλπιο 
ιδεών. Να τα εκτιμήσει σα μια πρωτότυπη 
συλλογιστική και να ικανοποιήσει την 
προδιάθεσή του να οικειοποιηθεί από 
αυτά εξαιρετικά διανοήματα. Ο Ρίλκε 
όμως στα δέκα γράμματά του προς τον 
Κάπους μιλάει ουσιαστικά για ένα πράγ
μα: για την εσωστρέφεια εκείνη που δυνη
τικά οδηγεί στη “ μεταμόρφωση” , στο προ
σωπικό γίγνεσθαι, του ανθρώπου που 
θέλει να σηκώσει άγκυρα για το ταξίδι της 
ποίησης. Μιλάει μ’ άλλα λόγια για μια 
διαδικασία η οποία έχει βιωματικό χαρα
κτήρα. Από την πλευρά αυτή, όσο και να 
μετράει τα λόγια του ο ποιητήί. όσο και να

ΑΙ2ΌΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
διασκευή για παιδιά

ελληνικά ΔΙΓΛΩΣΣΟ αγγλικά

εικονογράφηση; Τζένη Δρόσοι:

AESOP’S FABLES
εκδόσεις 

Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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λέει καθαρά ό,χι έχει να πει, τα “ Γράμμα
τα” είναι δυσκολότατα κείμενα. Γιατί 
είναι αδύνατο να μπει κανείς στο πνεύμα 
τους χωρίς να διαθέτει κάτι τι από τις βιω
ματικές προϋποθέσεις με τις οποίες γρά
φτηκαν. Κι αυτές οι προϋποθέσεις δεν 
είναι διανοητικής κατηγορίας. Κι είναι 
προπάντων αυτές που δε διαθέτουν συνή
θως οι διάφοροι θεωρητικοί που εξηγούν 
τα πάντα αραδιάζοντας λογικά επιχειρή
ματα1. Όπως προανάφερα, αν κάτι 
χρειάζεται απαραίτητα για να έρθεις σ' 
επαφή με το πνεύμα των “ Γραμμάτων” , 
αυτό είναι ένα στοιχειώδες έστω, βιωμα

τικό έρμα. Κι όχι μόνο τούτο αλλά και η 
προσέγγιση των κειμένων από την οπτική 
γωνία αυτού του έρματος. Από εκεί και 
πέρα αρχίζει μια ιστορία πάλι δίχως 
τέλος. Κάθε βήμα που θα κάνει κάποιος 
προς τη δοσμένη κατεύθυνση -  κάθε προ
σωπική, μικρή ή μεγάλη, κατάκτηση βιω
ματικού τύπου -  θα του αποκαλύπτει όλο 
και περισσότερο την ενδοχώρα αυτών των 
κειμένων. Από την πλευρά αυτή τα 
“ Γράμματα'’, όταν διαβάζονται διαδο
χικά από καιρό σε καιρό, μοιάζουν με την 
πέτρα που πέφτει στο νερό και ανοίγει 
επάλληλους κύκλους. Κάθε νέο διάβασμα,

κατά την ανταπόκρισή μας, κι ένας νέος 
κύκλος.

1. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ τη συναφή 
γνώμη του Ελύτη. "Κάθε μέρα που περνάει με 
κάνει ολοένα και περισσότερο να πιστεύω πως 
η κατανόηση της ποίησης, είναι κάτι το εντε
λώς άσχετο με ό,τι ως τώρα συνηθίσαμε να 
ονομάζουμε ευφυΐα, άσχετο με όλα όσα κάτω 
από το γενικό τίτλο "πνευματικά προσόντα”  
εξασφαλίζουν, όταν υπάρχουν, στον κάτοχό 
τους, κοινωνικές επιτυχίες και θαυμασμούς." 
Ανοχτά Χαρτιά , Αθήνα, Αστερίας, 1974, σε. 
374.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. I ινναόιου 3 - τηλ. 36.02.007

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΟΜΟΝΟΙΑ 1980
Φωτογραφίες 

Α Ν Δ ΡΕΑ Σ  Μ ΠΕΛ1ΑΣ

Ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του Ανόρία Μπέλια από τη σημερινή 
Ομόνοια, μαζί με ένα εκτενές κείμενο του Γιώργον Ιωάννον. Η 
κίνηση της θρυλικής πλατείας και τα βαθύτερα κίνητρά της.
Η τολμηρή περιγραφή και ανατομία της κοινωνίας των προσώπων 
που συχνάζουν εκεί. Ντοκουμέντο εποχής και συνάμα ενθύμιο. Πιο 
ανθρώπινο κοίταγμα προσώπων, πράξεων και σχέσεων που πολύ 
εύκολα καταδικάζοϋμε. Μνήμες και γνώμες για πράγματα, πρόσωπα 
και ανθρώπινες καταστάσεις.
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Tàpies, Serra, Kounellis 
Οι ομοιότητες 

και οι διαφορές τριών προτάσεων

της Αθηνάς Σχινά
Η σημαντικότερη ίσως έκθεση της χρο

νιάς, σε διεθνές επίπεδο, έγινε για την 
Ελλάδα, πριν λίγο καιρό στην γκαλερί 
Jean Bernier, όπου τρεις κορυφαίοι καλλι
τέχνες -  ο ισπανός Antoni Tàpies, ο αμε- 
ρικανός Richard Serra και ο ελληνικής 
καταγωγής πολιτογραφημένος ιταλός Jan- 
nis Kounellis -  εξέθεσαν για πρώτη φορά 
μαζί.

Το γεγονός, αν εξαιρέσει κανείς την 
δημοσιογραφική του κάλυψη και την 
μερική τεχνοκριτική παρουσίαση της 
έκθεσης, πήρε περισσότερο τις διαστάσεις 
του κοινωνικού συμβάντος, μιας και για 
τα εγκαίνια είχε αναγγελθεί η κοινή 
παρουσίαση των καλλιτεχνών στην Αθή
να.

Τα έργα, αυτά καθ’ εαυτά εξέπληξαν 
επαίοντες και κοινό. Στο μέτρο που η τύχη 
στάθηκε ευνοϊκή γι’ αυτά, χαρακτηρίστη
καν απλώς ως δείγματα -αξιοσημείωτα 
οπωσδήποτε- της Arte Povera, του Μινι- 
μαλισμού και της Εννοιακής (Conceptual) 
Τέχνης. Στην αντίθετη περίπτωση, η 
έκθεση ξεπεράστηκε περιγραφικά και 
χαρακτηρολογικά.

Θεώρησα σκόπιμη, πριν απ’ όλα, την 
έστω και σύντομη παρουσίαση της προ
βληματικής αυτών των τάσεων ή κινημά
των της τέχνης, που χαρακτήρισαν την 
τελευταία εικοσαετία του αιώνα που δια
νύουμε, αλλά όχι τόσο μόνον γι’ αυτό. Με 
βάση τις θέσεις που ανέπτυξαν αυτά τα 
κινήματα άλλαξαν οι όροι της κρίσης του 
έργου τέχνης και κατά συνέπεια της μορ
φολογίας. Άλλοι κανόνες ισχύουν πια κι 
είναι εκείνοι που είναι εγγύτεροι προς την 
διαπλοκή και την σύσταση των υλικών 
(υπολογίζεται το βάρος τους για παρά- 

38 δείγμα, η χωροταξική τους διάταξη, η 
πυκνότητα των ειδών, η φυσική τους

κατάσταση, η αριθμητική τους ποσοτητα, 
τα μαγνητικά τους πεδία ή τα πεδία βαρύ
τητας και οι καμπυλώσεις που αυτά προ- 
καλούν στο χώρο). Επομένως οι διάφορες 
καλλιτεχνικές επεμβάσεις στην διατα
κτική δομή αποκτούν μιαν άλλη διάσταση, 
όπως και τα χωροχρονικά φυσικά δεδο
μένα (διάρκεια κτλ.)

Η  σύγκλιση ή η απόκλιση των θέσεων 
και αρχών αυτών των τάσεων της τέχνης 
θα αναδείξει προφανώς και την σημασία 
της ταυτόχρονης παρουσίασης αυτών των 
έργων (στην γκαλερί Bernier), στα πλαί
σια της συνομιλίας που οι ίδιες αυτές 
θέσεις τους καθορίζουν. Ας πάρουμε 
όμως, αρχικά, αντίστροφα το ερώτημα. 
Υπάρχουν πράγματι κάποια σημεία επα
φής της Arte Povera με τον Μινιμαλισμό 
και του Μινιμαλισμού με την Εννοιακή 
Τέχνη;

Η Arte Povera (η «Φτωχή» Τέχνη, κατά 
την σύμβαση του όρου) είναι ένα κίνημα 
που δημιουργήθηκε στην Ιταλία το 1967 
περίπου. Η ονομασία του οφείλεται στον 
Germano Celant. Τα χρόνια διαμόρφωσής 
του (1967-69) συμπίπτουν με τις γενικότε
ρες πολιτικές ανακατατάξεις στην Ιταλία, 
αλλά και αλλού. Στην Κίνα, λόγου χάρη, 
έχει αρχίσει η πολιτική επανάσταση, στο 
Βιετνάμ κλιμακώνεται ο πόλεμος, ενδυνα
μώνοντας το αντιπολεμικό κλίμα των 
Η. Π . Α ., παρά τον βίαιο θάνατο του φιλει
ρηνιστή Μ. Αούθερ Κινγκ, γεγονός που 
προκαλεί επεισόδια με παράλληλη την 
εμφάνιση μανιφέστων για τις φυλετικές 
διακρίσεις. Στην Ευρώπη πάλι, πνίγεται η 
Άνοιξη της Πράγας, γίνεται ο Μάης του 
’68 στο Παρίσι και αρχίζουν έντονες και 
πιεστικές αντιδράσεις από τα γερμανικά 
πανεπιστήμια στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
φοιτητικού κινήματος.

Τα γεγονότα αυτά και πολλά μικρότε
ρης εμβέλειας, αλλά όχι λιγότερο ουσια
στικά, αποκαλύπτουν μια κοινωνική, και 
ίσως περισσότερο μια πολιτισμική κρίση, 
όπως την χαρακτήρισε άλλωστε κι ο Αντρέ 
Μαλρώ.

Η  Arte Povera υπήρξε ένα καλλιτε- 
χνικό-πολιτικό κίνημα με αρκετές μετα- 
μαρξιστικές θέσεις στην βάση της αντιλη
πτικής φιλοσοφίας του, και οι δημιουργοί 
που ενστερνίστηκαν τις αρχές της δήλω
ναν μιαν ενσυνείδητη πολιτικοποίηση, η 
οποία ερχόταν με ανατρεπτικές και ρηξι
κέλευθες προτάσεις να ανασυντάξει τους 
όρους της τέχνης. Για την Povera το σκε
πτικό και η διαδικασία εκτέλεσης του 
έργου τέχνης υπόκεινται στους νόμους της 
ιστορικής αναγκαιότητας, βάσει της 
οποίας διατυπώνονται οι προϋποθέσεις 
της κριτικής διαλεκτικής των παραμέτρων 
που καθορίζουν την σύσταση και λειτουρ
γία του. Αν ονομάστηκε «φτωχή» η τέχνη 
αυτή, δεν ήταν γιατί διαπραγματεύεται 
ευτελή υλικά, όπως παραπλανητικά ερμη
νεύτηκε από πολλούς. Δεν είναι τα είδη 
των υλικών που έχουν σημασία όσο η δια
δικαστική (μέσα από την χρήση) απο
ποίηση των ιδιοτήτων ή των αξιολογή
σεων και όλων των αναγωγών που αυτές 
μπορούσαν να εγκαλέσουν.

Με τον τρόπο αυτό καταλύεται η ιεράρ
χηση, αποφορτίζονται και αποσυνδέονται 
τα πράγματα από τις επιχωριάζουσες 
έννοιες, διασαλεύεται χωρίς να εξαφανί
ζεται η τάξη, η οποία απαιτεί μια νέα 
διαρθρωτική τακτική, σκοπεύοντας στην 
αναθεώρηση των αντιληπτικών και διαμε- 
ταχειριστικών αρχών, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι μορφογνωστικές νέες πια 
συντεταγμένες.

Η Povera θεωρήθηκε ως απάντηση στον
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J. Kounellis, Χωρίς τίτλο, 1988.
τύπο της χειρονομιακής προβολής που 
υπέδειξε ο γερμανικός νεοεξπρεσιονι- 
σμός, μα ιδιαίτερα θεωρήθηκε απάντηση 
στην αμερικάνικη pop art, καθ’ ην στιγμήν 
η τελευταία ταυτιζόμενη με τις προσλαμ- 
βάνουσες του θεατή, παρωδούσε τον 
καταναλωτισμό της τέχνης μέσα από την 
χρήση της. Κοινωνικά και καλλιτεχνικά 
κινήματα και τα δύο, για το σκεπτικό της 
povera όμως κατήγγειλαν χωρίς να ανα
θεωρούν. Η povera δεν σαρκάζει, δεν 
καταγγέλλει, όσο κι αν στις προτάσεις της 
υπάρχει μια ευτράπελη κάποτε διάθεση. 
Δεν είναι ωστόσο αυτός ο στόχος της. Η 
κατάλυση παρωχημένων αξιών και η ριζο
σπαστική αντίληψη για την δημιουργία 
ενός νέου συντακτικού, αφορά τις υπαρ
κτικές σχέσεις ανάμεσα στον δημιουργό 
(με επεμβάσεις ή διευθετήσεις), στο υλικό 
τιον αντικειμένων και των μέσων που χρη
σιμοποιούνται (βάρος, φυσιοχημικός 
τύπος, κατάσταση, όγκος, διαστάσεις) και 
στον περιβαλλοντικό χώρο (τον φυσικά 
και ιστορικά προσδιορισμένο), προκειμέ- 
νου να δημιουργηθεί ένας καινούργιος 
ανθρωποκεντρικός ουμανισμός με υπερ

βάσεις του ατομικού στοιχείου. Από την 
άποψη αυτή, ορισμένοι ενδεχομένως να 
διαβλέπουν κάποιες νεοαναγεννησιακές 
αντιλήψεις, με μόνη τη διαφορά ότι εδώ 
καταστρατηγείται η έννοια της αναπαρά
στασης (μέσω της οφθαλμαπάτης) και 
κάθε ιλλουζιονιστικής εκδοχής (υπαγο
ρευόμενης από την γραμμική προοπτική), 
έχοντας αντικατασταθεί από τις προανα- 
φερθείσες σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται 
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και αμφι- 
οημειακό γίγνεσθαι. Η εικονοποιητική 
λειτουργία δεν αναπαριστά, ούτε υποκα- 
θιστά, αλλά είναι σε ένα υπαρκτικό μεταλ- 
λακτικό στάδιο.

Ο εικονισμός (ή η εικονοτροπία του χει
ρισμού θα έλεγα) παρουσιάζεται αποσπα
σματικός κι ενδεικτικός και είναι υπόλο
γος στο νόμο της σχετικότητας, ο οποίος 
περισσότερα κρύβει παρά αποκαλύπτει. 
Οι νόμοι της ζωής παρεμβαίνουν ενεργά 
στους τρόπους της τέχνης και στην προκει
μένη περίπτωση μάλιστα έχουμε την εξι- 
σορρόπηση δύο κλασμάτων α) νόμοι και 
όροι φύσης και ζωής/νόμοι και όροι της 
τέχνης και β) πραγματικό είδωλο/μεταφο

ρικό απείκασμα. Τα σημαινόμενα εξαφα
νίζονται χάριν των σημαινόντων, στα 
οποία ενδέχεται να προσλάβουν μια ποιη
τική μεταφορά της κατ’ ένδειξιν μαρτυ
ρίας τους.

Γενάρχης, για το κίνημα, θεωρείται ο 
Marcel Duchamp, τουλάχιστον οι θεωρίες 
του της ανατρεπτικότητας των εικαστικών 
αξιών, και κατά δεύτερο λόγο ο ρωσικός 
φορμαλισμός, ιδιαίτερα το έργο του 
Malevich, το οποίο μαζί με την διαλεκτική 
κριτική των στοιχειακών μονάδων που 
θεμελίωσε (καταγγέλλοντας παράλληλα 
την βιομηχανοποίηση, χωρίς να την απορ
ρίπτει) διασάλευσε ριζικά την έννοια της 
αυθεντίας και τις συνιστώσες που την 
καθόριζαν.

Οφείλει να τονιστεί εδώ το γεγονός ότι η 
Povera αντιστρατεύτηκε την σύγχρονή της 
τάση της Transavangardia λόγω του ότι η 
τελευταία ήταν ένα κίνημα, που στην θέση 
του ιστορικού παράγοντα τοποθετούσε 
την συναισθηματική ή προσωπική εκδοχή 
(πράγμα που προετοίμασε τον Μεταμον- 
τερνισμό), ενώ η Povera κινείται σε ιστο
ρικά και διεθνικά πλαίσια.

Ο Μινιμαλισμός, τώρα, έχει αρκετές 
ομοιότητες και πολλές διαφορές με την 
Povera. Πρόκειται για κίνημα που θεμε
λιώθηκε στην Αμερική στην δεκαετία του 
’60 ερχόμενο ως απάντηση α) στον γαλλικό 
σουρεαλισμό του ’20 β) στην αμερικανική 
pop art γ) στον αφηρημένο αμερικανικό 
εξπρεσιονισμό του De Kooning και της 
ομάδας του.

Στις θεμελιώδης αρχές τους, οι μινιμα- 
λιστές, αναφέρουν την αποδοχή της 
αιτιώδους ασυνεκτικότητας των καλλιτε
χνικών συμβάσεων, όπως την αποκάλυψε 
πάλι ο Marcel Duchamp1. Αναφέρονται κι 
εκείνοι στους ρώσους κονστρουκτιβιστές, 
κυρίως στους Tatlin, Rodchenko και 
Malevich της περιόδου του 1920. Ο πουρι- 
σμός τους που προκύπτει από τα διάφορα 
εξελικτικά στάδια αφαίρεσης, υποδειγμα- 
τίζεται και από το σκεπτικό της αναλυτι
κής γεωμετρικής διεργασίας του Mon
drian, στο έργο του οποίου ενσωματώνον
ται αρκετές θεοσοφικές Ζενικές θεωρή
σεις του κόσμου. Οι μινιμαλιστές ασπά- 
ζονται αυτούς τους προσανατολισμούς 
και τους προεκτείνουν, σκοπεύοντας σε 
μια ευρύτερη ενατένιση (μικροκοσμική 
και μακροκοσμική) της ζωής και της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, πάντοτε 
ενταγμένης σε κοσμολογικούς και κοσμο- 
γνωστικούς ρυθμούς. Αυτός ο τρόπος 
θεώρησης, υπαγορεύει έναν ηθικό κανόνα 
άλλης τάξεως («η τέχνη είναι πρώτα απ’ 
όλα μιας άλλης τάξεως ηθική»), ο οποίος 
συνδυάζει μια κοσμογενετική αντίληψη 39 
της υπερχρονικής λειτουργικής συνάρτη-

>
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σης των σχέσεων δημιουργού, εκφραστι
κού μέσου, περιβάλλοντος. Θραύονταςτις 
συμβάσεις, οι μινιμαλιστές, προσεγγίζουν 
μέσα από τον κριτικό τους σκεπτικισμό, 
μια διαλεκτική φαινομενολογία του συλ
λογικού υποσυνείδητου, η οποία δια
πραγματεύεται αντιιλουζιονιστικά την 
ανθρώπινη εμ,πειρία, εγγράφοντάς την 
αυτούσια στο υλικό της αντίκρυσμα. Το 
μινιμαλιστικό γίγνεσθαι του λόγου τους 
αρθρώνεται με μια αμφιρρέπουσα καθο
ριστική ωστόσο δυναμική, πράγμα που 
προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, 
την σφοδρή αντίθεση των Καντιανών 
ιδεαλιστών, ιδιαίτερα του αισθητικού 
Clement Greenberg και των μαθητών του.

Ο αντιιλουζιονιστικός χαρακτήρας των 
έργων αυτών εξοστρακίζει πλήρως τον 
αισθησιασμό και κάθε αλλότρια ιδιότητα 
που δεν υπαγορεύεται από τον πραγματι
σμό, την χειρονομία και την σύσταση και 
αντίσταση του υλικού, πράγμα που ενέ
πνευσε στα 1967 την Lucy Lippard να αντι
προτείνει τον όρο «μεταγεωμετρική δομή 
ή κατασκευή», υποσημαίνοντας την συν
τονισμένη αυτονομία των εκφορικών 
μέσων.

Η απεμπόλιση των συμβάσεων και η 
40 αντιεξπρεσσιονιστική γραφή των έργων 

σηματοφορεί και σημασιοφορείτις διαδι

A ntoni l àpies, l.igne sur Marron. 19X7

καστικές ενέργειες που προκύπτουν 
χωροβατικά (στην γλυπτική κατά κύριο 
λόγο) ανάμεσα στον δημιουργό, το υλικό 
και τον θεατή. Η  αντικρυσματική αξία της 
διαπραγματευόμενης ποσοτικής και ποιο
τικής υλικής μονάδας εμβάλλεται αμφιση- 
μειακά στον χώρο που αυτή η ίδια προ
κρίνει και συνιστά. Ο χώρος αυτός εντέλ- 
λεται να υποστασιοποιήσει την έννοια της 
τάξης (όχι της ιεράρχησης) μέσα από την 
περιοδικότητα ή άλλους φυσικομαθηματι
κούς νόμους, θεωρούμενος πάντοτε δυσυ- 
πόστατα (με τα θετικά/γεμάτα και τα 
αρνητικά/κενά του μέρη), χωρίς ποτέ να 
παραλείπεται ο οριακά υποβολιμαίος 
δείκτης της ανατρεψιμότητας. Με τον 
τρόπο αυτό υπονομεύεται τόσο η αντικει
μενικότητα, όσο και η ψευδαίσθηση, τόσο 
το είναι της υποβολής όσο και το φαίνε- 
σθαι της επιβολής, πράγμα που αφοπλίζει 
τον θετικισμό, χάριν ενός ζωτικού και 
μεταφυσικού κάποτε απεικάσματος. Η 
όλη διαδικασία του μινιμαλιστικού έργου, 
έτσι όπως διατυπώνεται θυμίζει έναν τύπο 
πνευματικού και μυστικιστικού δρωμέ
νου, πράγμα που έκανε στα 1984 τον Peter 
Schjeldahl να τον ονομάσει και «Πρακτικό 
Πλατωνισμό», ο οποίος δραματοποιεί τις 
προσμετρήσιμες μονάδες του ιδιώνυμου 
συντακτικού του.

Η εννοιακή (conceptual) τέχνη, τώρα, 
έρχεται ως συνέχεια του μινιμαλισμού. 
Εκεί που τελειώνει θα λέγαμε ο μινιμαλι- 
σμός, αρχίζει η εννοιακή τέχνη. Πρόκειται 
για κάποιες συγκεκριμένες εκδοχές ιδεα
λισμού και πουρισμού των εκφραστικών 
μέσων και τρόπων, σε οριακές σχέσεις και 
δυνατότητες. Εδώ τις Χαϊντεγγεριανές 
(1889-1976) αντιλήψεις για την νοσταλγία 
της «αυθεντικότητας» ζωής και τέχνης και 
ακόμα την αποκαλυπτική σχέση προσωπι
κού οράματος στο γίγνεσθαι του κόσμου 
των μινιμαλιστών, διαδέχεται η Χεγκε- 
λιανή φαινομενολογία, διατηρώντας από 
τον Χάιντεγγερ μόνον τις θέσεις της φιλο
σοφίας του της βούλησης.

Τις αρχές της ιδεατής σχηματοποίησης, 
στην οποία βασίζονται οι εννοιακοί καλ
λιτέχνες, τις παραλαμβάνουν πάλι από τα 
λεγάμενα του Duchamp όταν αναφέρει 
(στην συνομιλία που είχε το 1968 με τον 
Francis Roberts) ότι προκειμένου να 
καταγγείλει την εικονοποιητική σύμβαση, 
καταφεύγει στην «ιδεατή σχηματοποίη- 
ση».2 Κι ο Malevich άλλωστε μιλά το 1913 
για τον τρόπο απελευθέρωσης από τις 
παραστατικές δεσμεύσεις , πράγμα που 
ενστερνίζεται απόλυτα ο κορυφαίος 
εννοιακός Joseph Kosuth4, φτάνοντας 
μάλιστα να αναθεωρήσει ολόκληρη την
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Richard Serra, Athens Steely Point, 1988.

τέχνη5, λέγοντας ότι «η φύση όλης της 
τέχνης είναι ιδεατή, γιατί τόσο η ουσία 
όσο και η αντιληπτικές της προσλαμβά- 
νουσες υπάρχουν μόνον ως πνευματική 
διεργασία» . Στις «Προτάσεις» του, το 
1970 , ο ίδιος καθορίζει τις λειτουργικές 
συνιστώσες της τέχνης, ταυτίζοντας τις με 
τις δραστηριότητες του δημιουργού, ο 
οποίος διερευνά και καθορίζει το περιε
χόμενό της.

Το υλικό αντικείμενο ή μέσον, στην 
προκειμένη περίπτωση καθίσταται υπο
δεέστερο, γενόμενο φορέας της ιδέας, 
μέσω της οποίας ανακαλούνται πλατω
νικά πρότυπα. Την θέση του Kosuth «η 
τέχνη ως ιδέα», συμπληρώνει ο Bernar

Venet με την αρχή «η τέχνη ως γνώση» 
θέτοντας ως υποκείμενο την επιστημονική 
τεκμηρίωση η οποία θεμελιώνεται με βάση 
τις φυσικομαθηματικές αναλύσεις του 
Werner Heisenberg ή του J.R . Oppenhei- 
mer ή άλλοτε με βιολογικά και κοινωνιο
λογικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα 
τα συναντά κανείς στα έργα του Hans 
Haacke).

Τα αντικείμενα και ο κόσμος τους, στην 
εννοιακή τέχνη, υποστέλλονται μέχρι σχε
δόν την πλήρη εξαφάνισή τους. Το εκφρα
στικό μέσον αντικαθίσταται από τις σημα
τοδοτήσεις :ννοιών και πράξεων του 
δημιουργού, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ούτε ο συμβολισμός ούτε η μεταφο

ρική σημασία παρά μόνον το σκεπτικό 
διάρθρωσης του επιστημονικού ή γνωστι
κού σχηματισμού. Η εξαφάνιση των 
σημαινομένων φτάνει μέχρι τις ακρότητες 
(στα έργα, για παράδειγμα του Robert 
Barry) όπου υποστασιοποιείται η ενέρ
γεια χωρίς την συμμετοχή του αντικειμέ
νου από το οποίο εκπηγάζει, και το οποίο 
λειτουργεί μόνον ως έναυσμα ή άλλοθι. 
Στα ίδια εκείνα χρόνια (αν όχι λίγο νωρί
τερα), φτάνει από άλλους δρόμους προσ
πέλασης και ο έλληνας γλύπτης Γερ. 
Σκλάβος προτείνοντας το μοντέλο της «τη- 
λεγλυπτικής» του.

Παρενθετικά σημειώνω ότι τα τρία 
αυτά κινήματα ή οι τάσεις εν πάση περι- 
πτώσει (οι οποίες εμφανίζονται χωρίς 
συγκεκριμένο μανιφέστο) -ιδιαίτερα ο 
ριζοσπαστικός μινιμαλισμός- επέφεραν 
την ίδια αλλαγή αντιλήψεων στις μέρες 
μας, με εκείνην που είχε προκαλέσει ο 
Κυβισμός στις αρχές του αιώνα. Περιττό 
επομένως να προσθέσω, ότι για την 
παρουσίαση των έργων που εκτέθηκαν 
στην Ελλάδα, καθ’ ην στιγμήν καταργεί- 
ται η κλασική μορφολογική ανάλυση, 
ισχύουν διαφορετικές συντεταγμένες.

Αρχίζοντας από τον J. Kounellis, ανα
φέρω την χωρίς τίτλο αναρτώμενη σύν
θεσή του (1988) που αποτελούνταν από 
δύο συνενωμένες μαύρες μεταλλικές πλά
κες, πάνω στις οποίες ήταν στηριγμένα έξι 
σακκιά γεμάτα κάρβουνο. Οι σάκκοι, 
τρεις και τρεις εκατέρωθεν, συμπιέζονταν 
στο εξωτερικό τους μέρος από δύο πλατιές 
μεταλλικές ράβδους (διαστ. έργου 2,40 x
1,80 X 35 εκ.).

Εικονοκλαστικός στον τρόπο με τον 
οποίο ανακόπτει τις σχέσεις του με την 
παράδοση, ο Kounellis έχει χρησιμοποιή
σει ως προσχηματικό θέμα του τους υφα
σμάτινους σάκκους ήδη από το 19678. 
Τότε οι σάκκοι ήταν γεμάτοι με κόκκους 
καφέ, εξεικονίζοντας το διαμετακομι- 
στικό εμπόριο αγαθών και ιδεών, καθώς 
σχολίαζε την διαπραγματευτική αξία του 
εμπορεύματος και κάθε αλληγορίας που 
αυτό μπορούσε να συνεπάγεται. Η έννοια 
της μεταφοράς (πραγματιστικής και καθ’ 
υπέρβασιν του όρου) είναι ένα από τα 
προσφιλή του μοτίβα, μέσα από τον τρόπο 
παρουσίασης της οποίας (das ist) προσ
διορίζεται η δυναμική του όγκου και του 
συναφούς (εξωτερικού και εσωτερικού) 
χώρου ως προς την σύσταση της πυκνότη
τας, εξ αιτίας των συμπιέσεων που δέχον
ται τα πεδία του. Η έννοια αυτού του 
τύπου της δυναμικής του χώρου έχει 
χαρακτηριστικά διατυπωθεί από τον 
Lucio Fontana με την διαφορά ότι εδώ 
σημασιολογικά επεκτείνεται με την απο- 41
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σπασματικότητα και την αποκρυπτική/ 
αποκαλυπτική διάσταση που ενυπάρχει 
στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομέ
νου. Ένα  δεύτερο μοτίβο του Kounellis 
που εδώ επαναλαμβάνεται και ολοκλη
ρώνεται είναι εκείνο της «δομής-κι- 
αισθαντικότητας^ΙηιοΙωΐ-Βηά-βεηβίΜί- 
ty) ακεραιώνοντας τα δομικά και υφολο- 
γικά στοιχεία του, που αντικαθιστούν τις 
μεταποιημένες πραγματιστικές ιδιότητες 
των υλικών, τονίζοντας την σχετικότητα 
των αξιών. Οι όγκοι προσδιορίζονται από 
τον βαθμό συσσώρευσης και τον τρόπο 
συμπίεσης των υλικών μονάδων, καθώς 
και από τα επίπεδα καμπύλωσης του 
χώρου που αυτές υποδεικνύουν, επιση- 
μαίνοντας τις περιφερειακές διαστάσεις 
μέσα από την αίσθηση του βάρους του υλι
κού. Το υλικό, καθ’ εαυτό, -το κάρβου
νο- είναι μια μονοσήμαντη μεταστοι
χείωση του οργανικού στοιχείου σε ανόρ
γανη κατάσταση. Με την μονοσήμαντη 
αυτή φυσική κατάσταση αποκόπτει ο 
Kounellis τις σχέσεις του με την παράδοση 
(σε συμβολικό επίπεδο) και αφήνει έκθετη 
την μοναδική οργανική του λειτουργία 
που είναι το ενεργητικό εκτόπισμα της 
μάζας του υλικού στον χώρο. Η  διάρ
θρωση σε παράλληλες κατακόρυφες θυμί
ζει, ενδεχομένως, διαμελισμένους σπον
δύλους κιόνων αρχαιοελληνικού ναού, ή 
τον διαμελισμό και την διασάλευση της 
λογικής συνεκτικότητας κι αλληλουχίας, 
με στόχο την διεύρυνση της φράσης του, 
μέσω της οποίας αναδιαρθρώνει τις συν
τακτικές του δομές. Η προκλητικά ευτρά
πελη και ποιητικά παράδοξη πρότασή του 
στοχεύει σε ενα κριτικό σκεπτικισμό, ανα
φορικά με την επανασύσταση των αρχών 
στοιχειοθεσίας και μορφονομίας των 
εικαστικών του αξιών, στα πλαίσια που 
λειτουργούν αυτές οι συντεταγμένες τόσο 
στην Arte Povera όσο και στον Μινιμαλι- 
σμό.

Στο «Ντιβάνι» σε τύπο ετρουσκικού 
ανακλίντρου του A. Tàpies (1987) συγκε
κριμενοποιούνται σαφέστερα οι μινιμαλι- 
στικές και εννοιακές δοξασίες. Το κερα
μικό γλυπτό του προβάλλεται αντιεξπρεσ- 
σιονιστικά στον χώρο, έχοντας εγγεγραμ
μένους στην μάζα του τους παρεμβατικούς 
χειρισμούς της ματιέρας. Τα γεωμετρικο- 
ποιημένα ή μυστικιστικά αποτυπωμένα 
δρώμενα, πάνω στην ψημένη τερακότα 
σημασιοφορούν την διαρθρωτική ανά
γνωση του έργου, η οποία άλλωστε τροφο
δοτείται κι απ’ την καθολικότερη σκηνική 
και τελετουργική παρουσία του αντικει
μένου. Ο όγκος του επιβάλλεται στον 

42 χώρο και τον καθορίζει, συνιστώντας ταυ
τόχρονα και το αντίθετο. Η υπαρκτική

σχέση της υφής και παρουσίας του υλικού, 
των δημιουργικών αποτυπωμάτων και της 
επενέργειας του περιβάλλοντος είναι 
εμφανής, χωρίς ωστόσο να είναι περιορι
στική, μιας και το αποκαλυπτικό αυτό 
γλυπτό μνημείο λειτουργεί ως μήτρα και 
ταυτόχρονα ως τύμβος, σύμφωνα άλλωστε 
και με μια ανάλογη αναφορά του ίδιου9.

Η δισυπόστατη παρουσία του γλυπτού 
θέτει και ταυτόχρονα εξαλλάσσει την ταυ
τότητα του αντικειμενικού δεδομένου,, 
κάνοντας μάλιστα και μια ειρωνική όσο 
και τραγική μνεία στον Σουρεαλισμό του 
Magritte, με την τυπωμένη λέξη «Paysage» 
(τοπίο φυσικό και τοπίο μνήμης) στο 
προσκέφαλο του ανακλίντρου. Οι εννοια- 
κές (conceptual) εκδοχές του έργου ορί
ζονται με την καταστρατήγηση (μέσω των 
επεμβάσεων) της Καρτεσιανής λογικής, 
προκειμένου να εξοβελιστούν οι νόμοι της 
οφθαλμαπάτης για μια μακροκοσμική 
απωανατολική θεώρηση του κόσμου και 
των συμβάντων του.

Ο Richard Serra, με τις δύο εντυπωσια
κών διαστάσεων και βάρους ατσάλινες 
λαμαρίνες (διαστ. 2,50 x 2,00 x 1,20 εκ.) 
επιβάλλει με μια δυναμική απλότητα και 
σαφήνεια την σύνθεσή του στον χώρο. Η 
εγγενής οαρύτητα του υλικού καθορίζει 
τα λειτουργικά επίπεδα αλλά και την αντι- 
κατοπτρικά πυκνή περιεκτικότητα του 
χώρου, ο οποίος προκαλεί με φυσικά και 
εναισθητικά περάσματα κι αδιέξοδα, την 
ανάγνωση του μνημειακού χαρακτήρα του 
έργου. Οι καθοριστικοί νόμοι της βαρύτη
τας εδώ αίρονται, με έναν θαυμαστό 
έλεγχο της στατικής ισορροπίας των 
μαζών. Οι επιβλητικοί όγκοι στέκονται 
και στηρίζονται στον χώρο οριακά, θυμί
ζοντας τραπουλόχαρτα. Πρόκειται για 
ένα παράδοξο λογικομαθηματικό παι
χνίδι που ανακαλεί στην μνήμη την θεωρία 
του Russell όσο και τον μαγικό κόσμο του 
Lewis Carrol. Χωρίς τα γνωρίσματα του 
εκλεκτικισμού και της ρητορείας, η επι
σφαλής μνημειακή ισορροπία τονίζει αφ’ 
ενός τον μυστικισμό του μεγαλειώδους και 
αφ’ ετέρου την πνευματοποίηση της υλι
κής διεργασίας, αποδεικτικά εξαγγέλον- 
τας την φυσική δυναμικότητα της αδιαμ
φισβήτητης ταυτολογικής παρουσίας του 
έργου.

Τα κατ’ ένδειξιν παρουσιασθέντα αυτά 
έργα ανιχνεύουν νέους ορίζοντες στην 
διαπραγμάτευση εικαστικών εννοιών. Ο 
επαναστατικός τους χαρακτήρας δεν 
παγιώνει τις προτάσεις τους και η πρισμα
τική ανατρεπτικότητά τους δεν καθολι
κεύει τα αποτελέσματα. Υποδεικνύει έναν 
άλλον τρόπο ανάγνωσης, διαδηλώνοντας 
ταυτόχρονα την εμπράγματη διατριβή των

καλλιτεχνών με τα ευρύτερα κοινωνικά 
και φιλοσοφικά προβλήματα του καιρού 
μας.

1. Peter Schjeldahl: εισαγωγικό σημείωμα 
στην έκδοση της συλλογής «Saatchi» με τον 
γενικό τίτλο «Art of Our Time» τομ. 1, σελ.
11.
2. Francis Roberts: Συνέντευξη με τον M ar
cel Duchamp (1887-1968) με τίτλο «I Pro
pose to Strain the Laws of Physics » δημο
σιευμένη στο περιοδικό «Art News» τον 
Δεκέμβρη του 1968.
3. Kasimir Malevich: «The Non-Objective 
World» στην μετάφραση του κειμένου από 
τον Howard Dearstyne, εκδ. «Theobald, 
Raul and Company», Σικάγο, 1959.
4. Joseph Kosuth: άρθρο του που δημο- 
σιεύθηκε με τον τίτλο «Art After Philoso
phy» στο περιοδ. «Studio International», 
τον Οκτώβρη του 1969.
5. Βλ. Ursula Meyer: «Conceptual A rt» σελ.
10, έκδ. «Dutton Paperback Originai», 
Καναδάς, 1972.
6. Βλ. J. Kosuth, ο.α.
7. Βλ. J. Kosuth: το κείμενο του καταλόγου 
της έκθεσης που έγινε στο Εβραϊκό Μ ου
σείο της Νέας Υόρκης, το 1972, με θέμα 
«Software».
8. Βλ. Thomas Me Evillen: «Mute Prophe
cies: The Art O f Jannis Kounellis», στο 
αφιέρωμα για τον ζωγράφο που εξέδωσε το 
1986 το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Σικάγου, έκδ. «Arnoldo Mondadori» σελ. 
ΙΙΟ κ.ε.
9. Βλ. A . Tàpies: «Sculptures et reliefs 
muraux» στην έκδοση του Αββαείου του 
Montmajour, στην Arles, με αφορμή την 
έκθεση του καλλιτέχνη (6/7-13/10 1986), 
σελ. 28 κ.ε.

Μανώλης πρλτικακης
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ΑΝΑΤΟΛί Ρ1ΜΠΑΚΟΦ:

Τ Α  Π Α ΙΔ ΪΑ  
Α Π Ο  Τ Ο  Α Ρ Μ Π Α Τ

τα βιβλία της «γνώσης»

ΑΝΑΤΟΛΙ Ρ ΙΜ Π ΑΚΟ Φ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΠΑΤ

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

Εβγκένι ΕΦΤΟΥΣΕΝΚΟ

\

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

Μπουλάτ AKOYTZABA

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



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ανθούλα Δανιήλ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ
Ποδηλάτης με βατραχοπέδιλα 
Εκδόσεις Οδυσσέα, Αθήνα 1987

Μετά την ποιητική συλλογή «Δεξιά παρέκ
κλιση» (1980) ο Π.Μ. παρουσιάζεται και 
πάλι στο λογοτεχνικό προσκήνιο με το 
πεζογράφημά του «Ποδηλάτης με βατρα- 
χοπέδιλα». Πρόθεσή του δεν είναι κάποια 
θέση στα λογοτεχνικά πράγματα της 
εποχή μας, αυτό άλλωστε είναι πέρα από 
προθέσεις, αλλά να δώσει τη θέση της στη 
νοσταλγία του που μέσα από ένα μονό
λογο έντονα συναισθηματικό διεκδικεί τα 
δικαιώματα της. Ηρωίδα του είναι η Αθήνα 
και μάλιστα σε μια εποχή ολοκληρωτικής 
αλλαγής. Αυτή την αλλαγή - μεταλλαγή ζει 
ο συγγραφέας μέσα στις σελίδες του και 
μας την μεταγγίζει άλλοτε σατιρικός και 
άλλοτε απαισιόδοξος, άλλοτε στοχαστικός 
και άλλοτε απομυθοποιητικός αλλά ποτέ 
ωραιοποιητικός και πάντοτε αληθινός.

Ο  τόπος του οι Αμπελόκηποι και γύρω 
γύρω όλη η Αθήνα με τις γνωστές γειτονιές, 
τις αλάνες, τα γραφικά δρομάκια, τα παλιά 
καφενεία και τα παραδοσιακά ταβερνά- 
κια. Άνθρωποι καθημερινοί, πρόσφυγες, 
μεροκαματιάρηδες, γραφικοί τύποι πολ
λές φορές, λαϊκοί ήρωες, κορίτσια της γει
τονιάς. Το σχέδιο του Πέτρου Μανταίου 
είναι η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 
Παρελθόντος μπροστά στην εισβολή των 
νέων βηοιγότθων τώρα που εάλω η Πόλις 
και που οι Αθηναίοι αλλά και όσοι γνώρι
σαν την Αθήνα πριν το '50 θυμούνται τα 
καλά εκείνα χρόνια με νοσταλγία, έστω κι 
αν δεν ήταν καλά. Αθηναίος ο Π.Μ., υπο
χωρεί στα δικαιώματα της μνήμης σε ό,τι 
αφορά την παλιά εκείνη εικόνα της πόλης 
πριν τις αντιπαροχές, πριν το μπετόν, πριν 
τους πύργους, πριν την "εξέλιξη” .

Με τη συναρπαστική του αφήγηση, το 
χειμαρρώδες προσωπικό του ύφος και μια 
τεχνική που ξέρει να κρατιέται στα όρια 
του συναισθήματος και της λογικής, χωρίς 
να ξεπέφτει στη μια ή στην άλλη κατάστα
ση, ο Π.Μ. μας κερδίζει και μας γοητεύει 
από την πρώτη ως την τελευταία του σελί
δα.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΙΝΙΑ
Εγχειρίδιο Κακής
Συμπεριφοράς
Νουβέλα
Εκδόσεις “ Γνώ ση” , Αθήνα , 
1987, σελ. 94.

Το βιβλίο αποτελείται από 76 σελίδες και το 
εξώφυλλο κοσμείται από το εικαστικό της 
Κατερίνας Μαρούλη.

Η νουβέλα αρχίζει με την απόπειρα συγ
γραφής βιβλίου και εγγραφής του στο 
μαγνητόφωνο. Στη συνέχεια κάποιο κορι
τσάκι ή ώριμη γυναίκα αφηγείται παραλη
ρηματικά, μ' ένα μονοδιάστατο παρατα
κτικό λόγο, ιστορίες του παρελθόντος και 
κάποιου απροσδιόριστου παρόντος. 
Πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις 
απρόσμενα αναδύονται και το ίδιο απρό
σμενα εξαφανίζονται από το προσκήνιο. 
Χώρος και χρόνος παραμένουν απροσδιό
ριστα ενώ τα δρώμενα φαίνεται να είναι 
συνειρμικές φαντασιώσεις ενός έγκλειστου 
"εγώ”  που ηδονίζεται με το λεκτικό παι
χνίδι. Η λογοτεχνία γίνεται πρόφαση για 
ψυχολογική και γλωσσολογικής απόχρω
σης διερεύνηση του περιγραφόμενου και 
αφηγούμενου χαρακτήρα, μέσα από μια 
εξεζητημένη και άκρως επιτηδευμένη 
χρήση του γλωσσικού οργάνου που εξαν
τλεί τον αναγνώστη μέσα στο λαβύρινθο 
των μακρόσυρτων προτάσεων.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ
Σπουδές για Φωνή και Ποίηση 
Προμετωπίδα-Κόσμημα: 
Σορόγκας
Επιμέλεια εκδόσεις Υάκινθος

Οι «Σπουδές για Φωνή και Ποίηση» είναι η 
πρώτη ποιητική συλλογή του Σ.Κ. Το βιβλίο 
αποτελείται από 56 σελίδες με περιεχόμενο 
τρεις ποιητικές ενότητες· α) Εφτά σφαχτά 
και δύο δακτυλικά αποτυπώματα β) Οι 
τύψεις του φεγγαριού και γ) Το τετραπέ
ρατο φίδι και οι ενοχές της θάλασσας.

Εκείνο που γίνεται αντιληπτό με την 
πρώτη κιόλας ανάγνωστη είναι η μουσικό
τητα του στίχου και η ρευστότητα του 
λόγου. Οι υπαρξιακές ανησυχίες του 
ποιητή ντυμένες με τον αστραφτερό μαν
δύα ενός ερωτικού και δυναμικά αισθησια
κού αισθήματος συνυφαίνουν τον καμβά 
που πάνω του εμπλέκονται ο άνθρωπος 
και ο ποιητής. Πρωταγωνιστής του στίχου 
αναδεικνύεται ο θάνατος μέσα στην ιεροτε
λεστία των εκστάσεων που κυοφορούν το 
στίχο και το ποίημα, που φέρνουν τη γέν
νηση και τη Λευτεριά: Το ποίημα στις φλέ- 
βες/Παλεύει με το αίμα/Νάρκισσσς ο Σπό

ρος στην κοιλιά μου/κι ο Χρόνος/Ερωτευ
μένος Θάνατος/Γυρεύοντας Ελευθερία. Ο 
ποιητής επίτοκος σπαράσσεται από τις 
ωδίνες του δικού του τοκετού: Ηλέξηχτύ- 
παγε σαν έμβρυο μέσα μου/Ξαπλώνω ανά
σκελα στο χώμα/απλώνω τα χέρια μου και 
καρτερώ/Καταιγίδα το φως πλημμύρισε το 
σώμα μου/Ελευθερία. Ένα άλλο χαρακτη
ριστικό της συλλογής είναι ότι η ουσία της 
ποιητικής προσπάθειας κατακάθεται 
στους επιλογικούς συνήθως στίχους αφή
νοντας μια ιδιαίτερη γεύση στον αναγνώ
στη. Ενδεικτικό του περιεχομένου και το 
ένθετο εικαστικό του Σόρογκα στο εσώ- 
φυλλο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΑΙΕΝΤΖΙΔΗΣ
Ανεμόεσσα 
Κώδικας 1986

Η «Ανεμόεσσα» είναι η δεύτερη ποιητική 
συλλογή του Γιώργου Καλιεντζίδη και 
εμφανής η εξέλιξή του μετά τις «Μικρές 
Σιωπές» (1981). Εκεί το κέντρο αναφοράς 
του ποιητή η ιδεατή, άυλη και διάφανη 
κόρη άφηνε το περίγραμμά της να διαφα
νεί μέσα από το συγκρατημένο λόγο και 
την ελεγχόμενη συγκίνηση. Τώρα η Ανε
μόεσσα είναι περισσότερο ουσιαστική και 
χειροπιαστή με έκδηλες τις ακμές και τις 
αιχμές της για να την ψηλαφήσει ο ποιη
τής. Ο αισθησιασμός παίρνει τη θέση της 
ερωτικής ανησυχίας και η επίθεση της συγ
κίνησης χωρίς η τελευταία να αφανίζεται. 
Περισσότερο βίαιος, ορμητικός και δυναμι
κός πλάθει το στίχο του. Η λέξη του γίνεται 
εργαλείο αιχμηρό για να εξερευνήσει τον 
άγνωστο χώρο. Αγωνιώδης και απαιτητι
κός δεν αρκείται στην επίφαση της κατά- 
κτησης του σήμερα ενώ το αύριο εξακο
λουθεί να φλογίζει τις φλέβες του. Όλα 
δείχνουν προς στιγμήν να βολεύονται όμως 
η αγωνία παραμένει: ανήκω στο αύριο/.../ 
Ένας σωρός κόκαλα δίχως προορισμό και 
όνειρα...σωρός από όνειρα/Αζήτητα κι 
άχρηστα/στις γωνιές του νου μου/φωλιά
ζουν. Οι στίχοι δείχνουν ότι ο ποιητής 
μακριά από τις ερωτικές αστραπές του 
χτες έχει πια περάσει στην άλλη όχθη, της 
παραδοχής μιας νέας αρχής: Ωριμάζει ο 
καρπός π ου' δε γεύομαι... αρχή του 
μίσους... αρχή της φωτιάς.... αρχή των 
δακρύων.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ
Λεκτικά Δ ίπολα  
Εκδόσεις Πλέθρον 
Αθήνα ,1987

Ο Σ.Ν. παρουσιάστηκε στα γράμματα το 
1982 και έκτοτε η παρουσία του είναι συνε-
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χής στο χωρο της ποίησης με ποιητικές 
συλλογές αλλά και ποιήματα σε διάφορα 
περιοδικά. Τελευταία ποιητική συλλογή 
του είναι τα «Λεκτικά Δίπολα», ένας τόμος 
99 σελίδων όπου διοχετεύεται ο ειρωνικός 
και πικρός του τόνος, άλλοτε περισσότερο 
κι άλλοτε λιγότερο φανερός, για τον κόσμο 
που ζει και για το θάνατο που τον περιμέ
νει.

Οι στίχοι του ελεύθεροι κι απρόσμενοι 
σηκώνουν το Βάρος της ύπαρξης του και 
αποτελούν την δικαιολογία της ζωής του. 
Από τον κόσμο γύρω του προσπαθεί Ν ' 
αποδράοει με στίχους/με χτύπους συνθή
ματα/στο μεσότοιχο του καρδιακού 
μυός... Καιρό ετοιμάζω μιαν απάντηση/μια 
δικαιολογία και τούτο εδώ το ποίημα/Τι θα 
τους πω Θεέ μου/

Οι λέξεις του παίρνουν στο ποίημα μιαν 
άλλη υπόσταση και γίνονται η συνέχεια και 
προέκτασή του, σηκώνουν τη δύναμη και 
την αδυναμία του. Άρχισαν τώρα/να 
προειδοποιούν οι ώριμες λέξεις...Οι δόκι
μες λέξεις/επανέρχονται/με τα λαμπρά 
παράσημά τους/στις πρώτες γραμμές/της 
παρέλασης/Του 'μειναν λίγες λέξεις ανώδυ
νες/να παίζει/λέξεις ρουτίνας. Τελικά είναι 
αυτές καθώς και το ποίημα που νιώθει ότι 
υπονομεύουν το χρόνο του και κλέβουν τη 
μισή ζωή του: Ογδοντάρης τώρα/θυμάται/ 
πως πέθανε/κάπου στα σαράντα/με αξιο
πρεπή θάνατο.

ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ
Η ηλικία της άνοιξης 
Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Εκδόσεις Α.Ε 
Θεσσαλονίκη 1987

Ένας μικρός τόμος με 31 σελίδες και έξι 
ποιήματα, γραμμένα από τη Σοφία Φίλντι- 
ση, με έντονη την παρουσία του γυναι
κείου συναισθηματικού τόνου στη γραφή 
της. Τα ποιήματα όλα έχουν αυτό το κοινό 
στοιχείο, την άποψη μ ιας γυναίκας για τον 
κόσμο, που περιλαμβάνει τον αδελφό, τον 
ποιητή, τη μάνα, τη γυναίκα. Τοπρώτο και 
πιο εκτεταμένο ποίημα, το ποίημα Αδερφέ 
μου, είναι ένα ύμνος στην αδελφική αγάπη, 
γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές μνήμες. 
Αδερφέ μου,/ανέμελος που κοιμόσουνα/ 
κάτω από τις περιπόλους των άστρων/Κι 
άκουσα πατημασιές και τρόμαξα:/"Τ 
απόσπασμα που τουφεκίζει τα όνειρά 
μας...

Στον Μολόιζε, ποιητή που εκτελέστηκε 
πρόσφατα αφιερώνει ένα επίσης ποίημα 
καθώς και στην Κυρά της Δύσης, που αφιε
ρώνει στη μητέρα της. Ακόμη τα ποιήματα 
Οι ώρες της Νύχτας, Στα Μεσαία, Γυναίκα 
του Νότουπαρουσιάζουν έντονα τα χαρα
κτηριστικά που αναφέραμε πιο πάνω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
Το αντάρτικο αεροδρόμιο 
Η μοιραία αερογέφυρα της 
Εθνικής Αντίστασης 
Εκδόσεις Γλάρος, Αθήνα 1988

Το βιβλίο αποτελείται από έξι μέρη, που 
καλύτττουν143 σελίδες. Το αντάρτικο αερο
δρόμιο λειτούργησε κάτω από τη μύτη των 
Γερμανών λίγα χιλιόμετρα έξω από την 
Καρδίτσα και κράτησε ανοιχτή την αερο
γέφυρα και την επικοινωνία ανάμεσα στο 
Βουνό και στο Κάιρο, έδρα της ελληνικής 
κυβέρνησης. Πώς κατασκευάστηκε, πώς 
λειτούργησε, πώς μεταφορφωνόταν σε 
δάσος την ημέρα, τι διαδραματίστηκε στο 
χώρο του, περιγράφεται από τον δημοσιο-

Δρχ. 300

γράφο Απόστολο Στρογγύλη που έζησε 
δίπλα στο αντάρτικο αεροδρόμιο, σαν ένα 
από τα ηγετικά στελέχη της Αντίστασης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΥΚΟΦΡΥΔΗ
Το επόμενο θέρος 
Μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Τέχνη και Λόγος 
Αθήνα 1988

Ώριμη και πολύ ωραία κυρία, ναρκισ- 
σευόμενη κατά πολύ, πολλά παθοΰσα και 
περισσότερα ποιήσασα, μη "σπουδαγμέ- 
νη” , γνωρίζουσα όμως πιο πολλά από 
τους σπουδαγμένους, μεγάμους, εραστές, 
παιδιά και πολλές κατακτήσεις σε κάθε 45



6ήμα, δε χάνει την ευκαιρία να μας κάνει 
μαθήματα κοινωνιολογίας και αναλύσεις 
εικαστικών, με πολλή φαντασία, ρεαλι
στική γλώσσα και γραφή που ξεπερνάει τα 
όρια και της γλώσσας και της φαντασίας. 
Εύκολο ανάγνωσμα που μας θυμίζει παλιές 
ρομαντικές ιστορίες, αρκετά μελοδραματι
κές, γεμάτες περιπέτειες, πάθος και έρω
τα.

ΓΙΑ Ν Ν Η  Κ Α ΙΡ Ο Φ Υ Λ Α
Δημήτριος Ζ. Φιλιππότης 
Ο γλύπτης φιλόσοφος 
Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 
1987
Μυθιστορηματικές Βιογρα
φίες, 4.

Το βιβλίο αποτελείται από 95 περίπου 
σελίδες κειμένου και συμπληρώνεται από 
πίνακες έργων καθώς και από φωτογρα
φίες έργων του μεγάλου γλύπτη Δημη- 
τρίου Φιλιππότη. Στο εξώφυλλο έγχρωμη 
φωτογραφία-πορτρέτο του γλύπτη και 
στο οπισθόφυλλο φωτογραφία και 6ιο- 
γραφικό σημείωμα του συγγραφέα Γιάννη 
Καιροφύλα. Στα μέσα διαβάζουμε την 
αφιέρωση του εκδότη:

Στη μνήμη των ανώνυμων μαρμαράδων 
και στον παππού μου το Στρατή που μ ' 
έκανε ν' αγαπήσω το μάρμαρο.

Σ.Γ.Φ.

Η αφιέρωση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη 
του σκοπού αυτού του βιβλίου που πέρα 
από τις πολύτιμες πληροφορίες γύρω από 
τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέ
χνη, μας δίνει παράλληλα την εικόνα της 
σΰγχρονής του Αθήνας και της κρατικής 
"μέριμνας" για την τύχη ενός μεγάλου καλ
λιτέχνη που τιμά την Ελλάδα στο εξωτερικό 
και αγωνίζεται να επιβιώσει στο εσωτερι
κό. Ο καλλιτέχνης του "Ξυλοθραύστη" 
που στολίζει σήμερα το χώρο απέναντι 
από το Στάδιο, του "Μικρού ψαρά" και 
του "Θεριστή" που στολίζουν τον Κήπο 
του-Ζαππείου, ο καλλιτέχνης που γέμισε 
την Ελλάδα καλλιτεχνήματα (έργα του βρί
σκονται στην Τήνο, Χαλκίδα, Κεφαλονιά, 
Μεσολόγγι) εκτός από την Αθήνα και τον 
Πειραιά, πέθανε λησμονημένος και πικρα
μένος.

Σήμερα η έκδοση αυτή αποτελεί χρέος 
τιμής για το μεγάλο γλύπτη φιλόσοφο 
αλλά και για όλους εκείνους που χωρίς 
κανένα εφόδιο ξεκίνησαν για την τέχνη 

46 μόνο με την πίστη τους και την αγάπη τους 
σ' αυτή.

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

Γυναικεία Πορτραίτα
Έπειτα από τις εργασίες του Κ ιρκ Πάτρικ και άλ
λων βιογράφων της Βιρτζίνια Γουλφ, μετά το 1960, 
αποκαλύφθηκε ένα πλήθος από κριτικές και δοκί
μια που είχε γράψει η Αγγλίδα συγγραφέας και 
μπορούν τώρα να δουν το φως της δημοσιότητας, 
χωρισμένα σε διάφορες ενότητες.

Σ ’ αυτήν εδώ την ενότητα και κάτω από τον γενικό 
τίτλο Γυναικεία  Π ορτρα ίτα , ο αναγνώστης θα βρει 
θαυμάσιες κριτικές και δοκίμια πάνω σε γυναίκες 
συγγραφείς που η Βιρτζίνια Γουλφ δημοσίευε σε 
φιλολογικά περιοδικά, με αφορμή την έκδοση δια
φόρων απομνημονευμάτων ή άλλων έργων.

Τα δοκίμια πάνω σε γυναίκες συγγραφείς είναι ι
διαίτερα σημαντικά, αφού φωτίζουν έντονα τις α
πόψεις που ανέπτυξε πιο ολοκληρωμένα αργότερα 
στο βιβλίο της Έ να  όικό σου δω μάτιο. Τα δοκίμια 
και οι κριτικές που περιέχονται στον τόμο αυτό α
ντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρύ
τητα της θεματολογίας της Βιρτζίνια Γουλφ και ε
πισφραγίζουν τη φήμη ότι υπήρξε υποδειγματική 
κριτικός, δασκάλα του είδους για τις μεταγενέστε
ρες γενιές.
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Από τις εκδόσεις 
της Εθνικής Τραπέζης 

της Ελλάδος 
και του Μορφωτικού της 

Ιδρύματος
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