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Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
και ρυθμιστικές προτάσεις 

για τη λογοτεχνία 
Α

Τελευταίος και έσχατος ομιλητής μιας σειράς που αναφερόταν 
κυρίως σε πρόσωπα. Σκληρός, Κορδάτος, Γληνός, η δική μου 
ομιλία έχει κάποιες ομοιότητες με την αμέσως προηγούμενη 
του Παναγ. Νούτσου «Ενδομαρξιστικές αντιθέσεις στην Ελ
λάδα του μεσοπολέμου», επειδή περιλαμβάνει πολλά ενδεχο
μένως κοινά πρόσωπα.

Ο πληθυσμός εκείνων που κατοίκησαν το πεδίο κριτικής της 
λογοτεχνίας μας από μαρξιστική πλευρά, με υποχρεώνει να πε
ριορίσω το θέμα μου χρονικά από το 1925 έως το 1936. Θα ξε- 
φύγω λίγο προς τα εδώ όταν μου χρειάζεται για να τεκμηριώσω 
τη σκέψη μου, ακολουθώντας αποκλειστικά τους κριτικούς 
που κινήθηκαν στα χρονικά όρια που έθεσα. Ελπίζω να πει- 
σθείτε ότι τα χρονικά αυτά όρια δεν είναι τεχνητά.

Το κάτω όριο: 1925. Εκδίδεται Ο Σολωμός χωρίς μεταφυ
σική του Βάρναλη, που θεωρείται ότι εισάγει τη μαρξιστική 
κριτική στην Ελλάδα. Το άνω όριο: 1936,4 Αυγούστου, με τη 
δικτατορία και τη λογοκρισία της, δεν είναι που σταματάν να 
εκδίδονται οι Νέοι Πρωτοπόροι, αλλά γενικά παύει κάθε δυ
νατότητα εμφανούς μαρξιστικής κριτικής της λογοτεχνίας.

Ωστόσο, μέσα σ' αυτή την περίοδο, 1925-1936, έχομε: μια 
αναστολή της σχετικά ελεύθερης κυκλοφορίας ιδεών, με τη δι
κτατορία του Παγκάλου (26 Ιουνίου 1925-27 Αυγούστου 
1926), και μια τομή με το ιδιώνυμο του Ελ. Βενιζέλου (Νόμος 
4229/1929, ο οποίος συμπληρώνεται με τον Ν. 4689 που κατα
διώκει και τους τυπογράφους, τον Ν. 5060 περί Τύπου, τον Ν. 
5174 που επαναφέρει τις Επιτροπές Ασφαλείας, το νομοθετικό 
διάταγμα τη'ς 14.11.31 που βγάζει τους πρόσφυγες από τα σπί
τια που τους παραχώρησαν, εφόσον καταδικαστούν ως κομ
μουνιστές, και μερικοί ακόμη παρόμοιοι νόμοι και διατάγμα
τα, όλοι στην τετραετία '28-'32 του Ελευθ. Βενιζέλου).

Με αυτά που επισημαίνω θέλω να υποστηρίξω ότι ήδη πριν 
από την 4η Αυγ. ’36, συγκεκριμένα από το 1929, στερείται ο τό
πος από την προσφορά των μαρξιστών εκείνων που δεν είναι 
διατεθειμένοι, για δικούς τους λόγους, να το παίξουν κορόνα
γράμματα, να χάσουν τη θέση τους ή να μπαινοβγαίνουν σε φυ
λακές και εξορίες. Και, αν θέλετε να μην ηθικολογούμε, δεν 
έχομε το δικαίωμα να τους κατηγορήσομε, (όσους υπαναχώ
ρησαν και σιώπησαν) στο θεωρητικό — να το πω έτσι -  επίπεδο 
τουλάχιστον. Αν τώρα προσθέσομε στα χρόνια της δικτατο
ρίας τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και την πρώτη φάση 
(τουλάχιστον) της μετεμφύλιας περιόδου, μπορούμε να σκε- 
φθούμε το ποσοστό της ματαιωμένης μαρξιστικής σκέψης που 
έχομε στον τόπο μας. Αναγνωρίζω ότι το συμπέρασμά μου αυ
τό, που ισοδυναμεί με το ότι είχαμε (ή έχομε ακόμη;) μια κο
λοβή κριτική της λογοτεχνίας από μαρξιστική αντίληψη, δεν 
αποτελεί παρά μια υπόθεση. Ας σταθούμε συνεπώς σε εκεί
νους που επέμειναν και απόμειναν μαρξιστές, στην περίοδο

του Αλέξ. Αργυρίου
πάντα που αναφέρομαι, την οποία επιτρέψτε μου να κεφα- 
λαιοποιήσω ως: πρώιμη περίοδο.

Αφήνω απ’ έξω ένα μικρό προστάδιο που αρχίζει και τε
λειώνει με το περιοδικό Νέοι Βωμοί (1924), το οποίο έβγαινε 
από «ομάδα νέων» με επικεφαλής τον Δ. Μανζελίδη. Στην 
ομάδα εκείνη συμμετείχε ενεργά και ο Π. Πικρός, αν κρίνω 
από τοπρολογικό σημείωμα του 1ου τεύχους (Φεβρ. 1930-το  
φύλλο 2 γράφει: Μάρτης 1930) των Πρωτοπόρων, που βγαίνει 
με την «φιλολογική διεύθυνση» του Πικρού. Έστω και έτσι 
όμως, οι εναπομένοντες μαρξιστές δεν είναι και λίγοι. Θα τους 
απαριθμήσω χωρίζοντάς τους σε δύο ομάδες, γιατί διαφορο
ποιούνται χρονικά, πράγμα που συνεπάγεται και διαφορά 
νοοτροπίας. Η πρώτη ομάδα: Νίκος Καρβούνης (1880-1947), 
Κώστας Βάρναλης (1889-1974), και προσθέτω, Μάρκος Αυ- 
γέρης (1883-1973) μολονότι γίνεται μαρξιστής από και μετά το 
1944, αλλά πιστεύω ότι συναποκομίζει μια ανάλογη με τους συ
νομηλίκους του νοοτροπία. Είναι οι διανοητές που, νέοι στην 
ηλικία, πρωτοεμφανίζονται στην πρώτη δεκαετία του αιώνα 
μας. Το κρίσιμο έτος 1909, ο Καρβούνης είναι 29χρόνων, ο Αυ- 
γέρης 26 και ο Βάρναλης (όπως και ο Σικελιανός, για σύγκρι
ση) 25 χρόνων.

Η δεύτερη ομάδα (και πρόκειται για διανοητές που εμφανί
ζονται μετά το 1920): Πέτρος Πικρός (1896-1957), Αιμ. Χουρ- 
μούζιος (1904-1973), Αλεξάνδρα Αλαφούζου. (;-;), Ασημ. 
Πανσέληνος (1904-1984), Φούλα Χατζιδάκη (1906-1981), Μ. 
Σπιέρος-Κάλας (1907), Βάσος Βαρίκας (1912-1971) και, με την 
άδειά σας, να προσθέσω και τον Νίκο Ζαχαριάδη( 1093-1973). 
[Τον Αληθινό Παλαμά, κριτικό (κατ’ οικονομίαν) κείμενό του, 
το γράφει σε συνωμοτικά σημειώματα, φυλακισμένος στην 
Κέρκυρα, το 1938. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου θα γίνει στην 
«Ελεύθερη Ελλάδα» της Κατοχής το 1944, ενώ τμήματά του 
έχουν δημοσιευθεί στους παράνομους Πρωτοπόρους της 
Αθήνας, τέλος του 1943]. Χοντρικά να το πω, όταν οι συγγρα
φείς της πρώτης ομάδας, που όρισα, αρχίζουν να δημοσιε
ύουν, γεννιούνται, πάνω κάτω, οι συγγραφείς της δεύτερης 
ομάδας. Έτσι, η διαίρεσή μου ικανοποιεί τον όρο της συγχρο
νίας. Οι πρώτοι ανήκουν στη γενιά του 1909, αν θέλετε, και η 
δεύτερη στη γενιά του 1922 ή (το προτιμώ) γενιά του μεσοπο
λέμου. Οι σχηματοποιήσεις δεν είναι απλώς βολικές ή τεμπέλι- 
κες, όπως τις είπαν μερικοί, αλλά και υποχρεωτικές, είτε βλέ
πομε τα φαινόμενα μαρξιστικά είτε απλώς ιστορικά. Εφόσον 
εξετάζομε τη μετακίνηση των ιδεών. Ακόμη μια διευκρίνιση. 
Οι κατάλογοί μου περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκείνους που 
έκαναν κριτική της λογοτεχνίας «επί μακρόν». Έτσι, παρα
λείπω περιστασιακούς κριτικούς, όπως ο Θ.Ν. Τζαβέας, ο Νί- 3 
κος Κατηφόρης, και μερικούς ακόμη, και προφανώς εκείνους,
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που, λίγο ή πολύ, μπορούμε να θεωρήσομε ως μαρξιστές κατα
χρηστικά.
. Λοιπόν, οι μαρξιστές κριτικοί της λογοτεχνίας. Έχομε όμως 
συνεννοηθεί γιατί μιλάμε; Εδώ έχομε δύό ζητούμε. Πρώτο: Τι 
θα ορίσομε ως μαρξισμό, και δεύτερο: Πόσο και ως ποιό ση
μείο μας χρειάζεται ο όποιος μαρξισμός για την κριτική της λο
γοτεχνίας. Είναι δηλαδή ο μαρξισμός υπόθεση εργασίας για τη 
λογοτεχνία, από ποια πλευρά, και με ποιές συνέπειες;

Αρχίζω με το πρώτο ζητούμενο: Αν αντικείμενό μας είναι η 
λογοτεχνία, ο προσδιορισμός της και η αξιολόγησή της, ποιά 
έργα θα κοιτάξομε και θα συμβουλευθούμε; Τον Μαρξ και τον 
Ένγκελς; Ή  και τους επίγονους, περνώντας από τον Μπου- 
χάριν και τον Λούκατς και φτάνοντας ως τους σημερινούς; 
Οπότε τίθεται αμέσως το ερώτημα: Ποίοί από τους επίγονους 
διάβασαν σωστά τους Μαρξ και Ένγκελς; Είναι φανερό ότι 
μέσα στο ερώτημα αυτό βρίσκεται η θέση: άξονες αναφοράς 
είναι πάντοτε τα γραπτά του Μαρξ και, ίσως, του Ένγκελς. 
Τότε όμως τί έχομε από τα γραπτά του Μαρξ-Ένγκελς για τη 
λογοτεχνία; Ένα τόμο με κείμενα για την τέχνη συγκεντρω
μένα από διάφορους μεταγενέστερους μαρξιστές. Η ελληνική 
μετάφρασή τους είναι από τη συγκέντρωση του Ιταλού Carlo

• Salinari.
Για τον αναγνώστη αυτών των κειμένων, είναι φανερό ότι οι 

δύο αυτοί στοχαστές του προηγούμενου αιώνα, με το πλούσιο 
ποσοτικά έργο, μιλάνε παρεμπιπτόντως για τη λογοτεχνία, 
όπως ήταν φυσικό, αφού αντικείμενό τους δεν ήταν η λογοτε
χνία. Έτσι, η κριτική τους για τη λογοτεχνία δεν ήταν παρά η 
εξέταση της ιδεολογίας των λογοτεχνικών έργων και, πάντως, 
κάποιων έργων της εποχής τους. Είναι πασίγνωση η θέση τους 
ότι ο συντηρητικός Μπαλζάκ είναι, ως συγγραφέας, προοδευ
τικός. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να δεχθούμε ότι στα έργα και 
τις επιστολές των Μάρξ- Ένγκελς υπάρχουν κάποιες αρχές (ας 
τις αποκαλέσομε: μαρξικές) που οφείλομε να λάβομε υπόψη 
μας προκειμένου να βρούμε τις πηγές ενός λογοτεχνικού έρ
γου . Αλλά επίσης να λάβομε υπόψη την αντίληψη ότι η λογοτε
χνία (η τέχνη γενικά) ανήκει σε εκείνο που ονόμασαν εποικο
δόμημα. Βεβαίως, ξέρομε τη φράση που βρίσκεται στο έργο 
τους Η Γερμανική ιδεολογία (1845-1846, πρωτοδημοσιεύτηκε 
το 1932): «Δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει τη ζωή· αλλά η 
ζωή που καθορίζει τη συνείδηση». Ωστόσο, σε επιστολή του το 
1894, ο Ένγκελς γράφει: «Η πολιτική, νομική, θρησκευτική, 
λογοτεχνική, καλλιτεχνική κλπ. εξέλιξη στηρίζεται στην οικο
νομική. Όμως όλες αυτές οι εξελίξεις επιδρούν η μία επάνω 
στην άλλη και πάνω στην οικονομική βάση. Δεν μπορούμε να 
πούμε πως η οικονομική κατάσταση είναι η μόνη ενεργητική 
αιτία ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες παίζουν παθητικό ρόλο. 
Απεναντίας, υπάρχει αμοιβαία δράση στη βάση της οικονομι
κής αναγκαιότητας που κυριαρχεί μόνο σε τελική ανάλυση»
-  μια φράση που έκτοτε έχει κάνει την τύχη της. Και ένα ακόμη 
σημείο, μια που μιλάμε για λογοτεχνία και μάλιστα σε μια 
εποχή που γίνεται λόγος για «απόλαυση του κειμένου». Αντι
γράφω από τον πρόλογο του Μαρξ στην Κριτική της Πολιτικής 
Οικονομίας: «Η γοητεία που ασκεί επάνω μας η τέχνη [των αρ
χαίων Ελλήνων] ανταποκρίνεται στο ελάχιστο ή διόλου ανα
πτυγμένο κοινωνικό στάδιο που ωρίμασε».

Η γοητεία, λοιπόν, κατά τον Μαρξ. Ας το κρατήσομε κι αυτό 
στα υπόψη. Ό πως και αυτό που σημειώνει ο Ιταλός ανθολόγος 
του πως «δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι οι θεμελιωτές του επι
στημονικού σοσιαλισμού δεν επεξεργάστηκαν μια ολοκληρω
μένη πραγματεία του θέματος». Ωστόσο, το αντικείμενό μου 
δεν είναι ο Μαρξ, αλλά ο τρόπος που τον διάβασαν, όσο τον 
διάβασαν, και αν από αυτόν (και όχι από τους εκλαϊκευτές 
του) άντλησαν οι Έλληνες κριτικοί της λογοτεχνίας τον μαρξι
σμό τους.

Το 1925, οχτώ χρόνια μετά την Οκτωβριανή επανάσταση, ο 
Βάρναλης, που έχει επιστρέψει από τη Γαλλία, διαφοροποιη
μένος πολιτικά, γράφει τον Σολωμό χωρίς μεταφυσική, έργο 
“πολεμικής” κατά τον ιδεαλιστικών θέσεων του Γιάννη Απο- 
στολάκη, όπως εκφράζονται στο βιβλίο του Η ποίηση στη ζωή 

4 μας (1923). Ο Βάρναλης, ως Δήμος Τανάλιας, έχει εκδώσει το 
1922 στην Αλεξάνδρεια (γιατί μάλλον δεν θα μπορούσε να εκ-

δοθεί στην Αθήνα) Το Φως που καίει. Γ ια εκείνες τις συνθήκες 
και για εκείνες τις αντιλήψεις είναι αναμφισβήτητα ένας κομ
μουνιστής, που συμπαθεί μάλιστα τους μπολσεβίκους. Είναι 
γνωστό, πιστεύω, ότι στο ποίημα του Παλαμά (όπου ομοιοκα
ταληκτεί το: «καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι» 
με το «Λύκοι») απαντά με το ποίημά του «Λεφτεριά», στο 
οποίο υπερασπίζεται την αναγκαιότητα της βίας απέναντι στη 
βία των Αφεντάδωνκαι την Πολιτεία τωνΛφεντάδων. Το ζη
τούμενο τώρα είναι κατά πόσον Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική 
είναι μια μαρξιστική μελέτη. Κοιτάζω την πρώτη έκδοση, γιατί 
η δέυτερη είναι αναθεωρημένη. (Έχει αφαιρέσει αρκετά μέρη 
πολεμικής). Διαλέγω ενδεικτικές φράσεις:

«η ουτοπική φιλοσοφία του προλεταριάτου», σ. 14· 
«λείπειτοξεχώρισματηςθεωρίαςαπ’τηνπράξη»,σελ.38· 
«όσοι έχουνε την πιο στοιχειώδη κοινωνιολογική μόρφω

ση», σ. 50·
«που θεωρούσε ως μόνη πραγματικότητα τον ατομικό άν

θρωπο κι αγνοούσε την ακαταγώνιστη πραγματικότητα του 
κοινωνικού ανθρώπου», σ. 96·

«ούτε καθαρός αστός των σημερινών χρόνων ούτε καθα
ρός αριστοκράτης των παλαιοτέρων», σ. 124*

«κατά τον Έγελο η ιδέα γεννά την πραγματικότητα», σ.
133*

Δεν θα σας κουράσω. Τα άλλα σημεία, πολύ λίγα, έχουν λι
γότερο ενδιαφέρον από την πλευρά που μας απασχολεί. Ση
μείωνα) ακόμη ότι το κεφάλαιο «Φιλολογία και πραγματικότη
τα» [σσ. 106-125], στο οποίο επιχειρεί να μας δώσει την κοινω
νική κατάσταση της Επτανήσου στις αρχές του 19ου αιώνα, 
παρόλο που είναι ιστορικό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γρά
φτηκε επηρεασμένο από τον ιστορικό υλισμό. Επιπλέον, σε 
όλο το μελέτημα αυτό του Βάρναλη, ενώ βρίσκομε ονόματα και 
απόψεις του Έγελου, του Καντ, του Σίλλερ, του Μπερξόν 
κλπ., δεν συναντάμε ούτε ένα όνομα από τη μαρξιστική γραμ
ματεία. (Να είναι άραγε, επειδή προσέχει να μην εκτεθεί εφό
σον είναι και δημόσιος υπάλληλος;). Αλλά ούτε συναντάμε και 
απόψεις που μπορούν να εγγραφούν ως μαρξιστικές, εκτός αν 
θεωρήσομε τέτοιες όσες σας διάβασα.

Συγχωρέστε με που πρέπει να βγάλω λίγο γρήγορα το πόρι
σμά μου, αλλά είναι ανάγκη να προχωρήσω, και βρισκόμαστε 
ακόμη στην αρχή. Το πόρισμά μου: Ο Βάρναλης, το 1925, ή δεν 
έχει διαβάσει Μάρξ και τους συν αυτώ, ή η παιδεία του απο
κρούει τις μαρξιστικές συλλογιστικές πλην των αντιθετικών 
ζυγωμάτων: αριστοκράτες ή αστοί και λαός, και των συναφών, 
που είναι βγαλμένα μάλλον από μια αντανάκλαση και απλο
ποίηση του μαρξισμού από την πολιτική εξαργύρωσή του. Έ 
τσι Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική είναι μια φιλολογική μελέτη, 
σε πολλά σημεία αρκετά αξιόλογη, που εξετάζει την ποίηση 
του Σολωμού με κριτήρια καλολογικά, όπως τα λέγανε τότε, τη 
ζωή του Σολωμού χωρίς ωραιοποιήσεις, και τις ιδέες του μέσα 
στο ιστορικό τους πλαίσιο. Από το τελευταίο θα μπορούσε πιο 
καθαρά να διαφανεί, αν υπήρχε, μια επίδραση του μαρξισμού. 
Δεν την βρίσκω.

Νομίζω ότι στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να επικαλεστώ 
ένα στοιχείο που όσο ξέρω δεν έχει έρθει στην επιφάνεια. Στα 
1926-1928, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κυκλοφορούσε το περιο
δικό Νεοελληνικά Γράμματα με διευθυντή τον Γιάννη Μουρέ- 
λο. Το έχω εντοπίσει το 1975 στη Βικελαία Βιβλιοθήκη του 
Ηρακλείου. Στο περιοδικό αυτό συνεργάζονταν πολλοί λογο
τέχνες και λόγιοι της Αθήνας. Αλλά τώρα δεν είναι το θέμα μου 
αυτό.

Στον πρώτο τόμο του περιοδικού, που έχει συνολικά 590 σε
λίδες, και συγκεκριμένα στις σελ. 181-189, έχει καταχωριστεί 
ένας σχολιασμός του I. Κ. Κορδάτου για το βιβλίο του Κ. Βάρ
ναλη Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική: Μιλώ γ ια ‘σχολιασμό’και 
όχι ‘κριτική’, επειδή ο Κορδάτος παίρνοντας αφορμή από το 
συγκεκριμένο βιβλίο, επεκτείνεται σε πολλά σχετικά θέματα. 
Τη συμβολή του Κορδάτου στον μαρξισμό, ξέρω τις απόψεις 
νεότερων ιστορικών, θα ήταν άδικο να αμφισβητήσομε, έστω 
και αν την περιορίσομε στα χρόνια του Μεσοπολέμου και όσο 
και αν τη θεωρήσομε ως ‘μηχανιστική’. Έχει τότε μόλις κυκλο
φορήσει Η  κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως



του 1821 (1924), ένα έργο που διαβάστηκε και επηρέασε πολ
λούς διανοητές.

Πιστεύω μάλιστα: και τον Κ. Βάρναλη, που από το πνεύμα 
των θέσεων του Κορδάτου είναι σημαδεμένα μερικά ποιήματα 
από τους Σκλάβουςπολιορκημένους (1927). Αλλά για να έρθω 
στο θέμα μου.

Αποσπώ από το κείμενο του Κορδάτου, στα Νεοελληνικά 
Γράμματα τον 1926, τα ακόλουθα που μας ενδιαφέρουν:

Ας έρθουμε τώρα στο νέο βιβλίο για το Σολωμό του Κ. 
Βάρναλη. Από την πρώτη σελίδα του καταλαβαίνουμε 
πως είναι η άρνηση της αρνήσεως της κριτικής του Απο- 
στολάκη για το Σολωμό.

Ο Βάρναλης, με μια λέξη, με τη μελέτη του αυτή βάλ
λει ή σχεδόν βάλλει τα πράματα στη θέση τους σχετικά 
με το πρόβλημα -ο ι  κριτικοί του τον κάνανε πρόβλημα 
μεταφυσικό- της σολωμικής τέχνης:

Πρέπει όμως να προλάβουμε μια παρεξήγηση: Κατη
γορούμε το Βάρναλη πως κάνει κομμουνισμό με την κρι
τική μελέτη-του για το Σολωμό και γι’ αυτό μερικές 
σπουδαιοφανείς εφημερίδες αρνηθήκανε κιόλας κρι
τική για τη μελέτη του Βάρναλη. Ο χαρακτηρισμός που 
δίνεται στο Βάρναλη δεν είναι σωστός. Ο φίλος κ. Κ. 
Παπαλεξάνδρου (Καθημερινή 27/1/25) μάλιστα με το 
θράσος της αγνοίας περί τα τοιαύτα βάφτισε το Βάρ
ναλη «ως μαρξιστή». Μακάρι να είταν και μαρξιστής ο 
Βάρναλης, μα για την ώρα δεν είναι. Ο ιδεαλιστικός 
ρύπος ακόμα δεν έφυγε από τον ποιητή Βάρναλη. Ας μη 
γίνεται λοιπόν σύγχιση.

Ανεξάρτητα όμως από την επανόρθωση αυτή (τέτοιες 
σύγχισες γίνονται και από τους Κουλουμβάκη και τον 
Χατζηδάκη για τους κ.κ. Δελμούζο και Γληνό που σώ- 
νει και καλά τους βαφτίζουν στο «Εμπρός» ένα χρόνο 
τώρα ολοένα... ως κομμουνιστές), η μελέτη του Βάρ
ναλη είναι από κάθε άποψη αξιόλογη και αξιοπαρατή
ρητη, γιατί καταφέρνει με εξυπνάδα και με επιστημονι- 
κότητα, να ξεγυμνώνει το Σολωμό από το μεταφυσικό

Γίώργης Ιΐανλόπονλος

ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ

σ τ ι γ μ ή

φωτοστέφανο των κριτικών του και να τον τοποθετήσει ( 
σαν ένα εξαιρετικό ποιητή μέσα στην εποχή του. Το κα
τόρθωμα αυτό του Βάρναλη είναι αδιαφιλονίκητο και 
θα έχει βεβαίως συνέπειες μέσα στους κύκλους των δια
βασμένων, γιατί θα βρεθούν σήμερα ή αύριο οι νέοι κρι
τικοί που θα συνεχίσουν την εργασία του Β. και θα μας 
δώσουν μια πλατειά κριτική ανάλυση της σολωμικής 
τέχνης από άποψη εσωτερική και εξωτερική (τεχνοτρο
πίας και ιδεών).
[···] *

Και παρακάτω επισημαίνοντας κάποιες «απροσεξίες», του 
Βάρναλη, παρατηρεί:

Είναι σωστά αυτά που λέει ο Βάρναλης; Ασφαλώς 
όχι. Σχεδόν κάνει, χωρίς να το θέλει ίσως κι αυτός, ένα 
είδος ματεριαλιστικού ιδεαλισμού. Ο Σολωμός δεν αι
σθανότανε με τις ιδέες ενός άλλου (του Σίλλερ) κλπ. Ο 
Σίλλερ και οι μετακαντιανοί είχαν βέβαια επίδραση στο 
Σολωμό. Μα αυτή τους η επίδραση ήταν σχετική. Το 
εσφαλμένο συ μπέρασμα του Βάρναλη μας φαίνεται πως 
βγαίνει ως λογική συνέπεια κάποιου βασικού λάθους. 
Δε δίνει τη δέουσα προσοχή στο ιστορικό περιβάλλον 
του Σολωμού ή μάλλον στην ιστορική εποχή του. Κάνει 
διάκριση Εφτανήσου και άλλης Ελλάδας, και παρα
γνωρίζει θεληματικά ή άθελά του το εθνικιστικό ρεύμα 
(επαναστατικός εθνικισμός) του Εικοσιένα, και τους 
παράγοντες τους βασικούς που οδήγησαν το «σκλαβω
μένο» Έθνος στο δεκάχρονο αιματηρό ξεσήκωμά του. 
Οι ιδέες του Σολωμού λοιπόν δεν ήταν οι ιδέες της Γαλ- 
λικής Επανάστασης ή καλύτερα της τότε επαναστατι
κής μπουρζουαζίας. Και τις ιδέες αυτές μια φωτισμένη 
επαναστατημένη μερίδα του σκλαβωμένου Έθνους (οι 
καραβοκύρηδες και οι πραγματευτάδες) τις επίστευ- 
σαν και συνεπώς αγωνίζονταν να τις επιβάλλουν.

Και αφού συνεχίσει τους σχολιασμούς του καταλήγει:

Ωστόσο, όπως είπαμε, το βιβλίο του Βάρναλη έχει την 
αξία του. Είν’ η απαρχή γενικότερης έρευνας απάνω 
στην ποίηση και στην εποχή του Σολωμού. Είναι μια δυ
νατή καμουτσουκιά στον αφηνιασμένο νεοελληνικό εγ
κέφαλο των φιλολογούντων μας.
Ώστε τώρα μάθαμε να θαυμάζουμε, το Σολωμό, χωρίς 
να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε διαβάσει ούτε ένα στίχο 
του. Ο Βάρναλης θρυ ματίζοντας τον ιδεαλιστικό πύργο 
του Αποστολάκη, χαράζει ένα καινούργιο δρόμο που 
θα μας φέρει στον πραγματικό Σολωμό. Αυτά είναι μια 
αλήθεια. Μια καλή αρχή.

Αθήνα 25 Δεκέμβρη 1926 Ι.Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ

Επιτρέψετέ μου να σταχυολογήσω τις ακόλουθες θέσεις του 
Κορδάτου, του 1926 όπως είδαμε, θέσεις που ξεχάστηκαν σε 
λίγα χρόνια από τους άλλους μαρξιστές.

«Της λογοτεχνίας η συμβολή παντού και πάντοτε είναι σχε
τική και περιορισμένη. Τα κοινωνικά επαναστατικά κι
νήματα είναι προϊόντα υλιστικών αιτίων και ως οργά
νωση και εκτέλεση των αντιστοίχων πολιτικών κομμά
των».

Και παρακάτω, μια άποψη που αργότερα έσπασε κόκαλα:

«Η κοινωνική καταγωγή του Σολωμού δεν μας ενδια
φέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο η ποίησή του».

Φαντάζομαι ότι με την κριτική αυτή του Κορδάτου (που κά
ποτε πρέπει να την αναδημοσιεύσομε ολόκληρη καθώς μάλι
στα δεν έχει, όσο ξέρω, εντοπιστεί) μπορούμε να αυξήσομε 5 
την επιχειρηματολογία μας για το ότι ο Σολωμός χωρίς μετα



φυσική του Βάρναλη δεν εντάσσεται ούτε και σε ένα πρώιμο 
μαρξισμό.

Και ας πάμε στα συλλογικά όργανα: Τα περιοδικά. Αφήνω 
την Αναγέννησητου Γληνού, γιατί είναι κυρίως ένα παιδαγω
γικό περιοδικό, με ελάχιστη κριτική της λογοτεχνίας, που δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαρξιστική, αλλά και για ένα άλλο 
λόγο, που θα τον βρούμε παρακάτω: Δεν έχει την αναγνώριση 
του κόμματος που τότε ακόμη ήταν ‘ένα’, και διεθνώς και εδώ. 
Το 1928 έχομε το περιοδικό Νέα Επιθεώρηση. Βγάζει 12 τεύχη 
το 1928 και 3 το 1929. Σύνολο 15 τεύχη. Ό πως δηλώνει: «Διευ
θύνεται από κριτική επιτροπή» που έχει «επιμελητή της ύλης» 
τον Ανδρέα Ζεβγά. Όπως ξέρετε, είναι το ψευδώνυμο του 
Αιμ. Χουρμούζιου, το οποίο χρησιμοποιεί έως και το 1933-34, 
όταν ξαναβγάζει τη Νέα Επιθεώρηση με άλλο επιτελείο. Τότε 
όμως, όπως και όλο το επιτελείο του περιοδικού, έχει προσχω
ρήσει στην αριστερή αντιπολίτευση. Το πρώτο φύλλο της Νέας 
Επιθεώρησης τον 1928 φιλοξενεί κείμενα του Α. Λουνατσάρ- 
σκυ, που είναι λαϊκός επίτροπος επί της παιδείας στην ΕΣΣΔ, 
άρθρο του A . Ζεβγά για τη ζωή και το έργο του Παναίτ Ιστράτι, 
του Π. Πικρού «Ο Φώσκολος χωρίς θρύλο», απόσπασμα από 
πεζογράφημα του Βόρις Πιλνιάκ, σοβιετικού συγγραφέα, και 
κριτικά σημειώματα του Γιάννη Κορδάτου για το έργο του Κ. 
Παρορίτη Οι δύο δρόμοι (1927) και του Θ.Ν. Τζαβέα για το 
«Salvotores Dei» του Καζαντζάκη και τους ΣκλάβουςΠολιορ- 
κημένουςτου Βάρναλη.

Στο δεύτερο τεύχος ο Ζεβγάς γράφει κριτική για το έργο του 
Π. Πικρού Τουμπεκί..., Αθήνα, 1917 (από τυπογραφικό λά
θος, αντί του 1927). Θα άξιζε να διαβαστεί ολόκληρη η κριτική 
αυτή του Αιμ. Χουρμούζιου, για να δούμε τις αντιλήψεις του 
εκείνης της εποχής. Δυστυχώς δεν μπορώ παρά να σας δώσω 
λίγα από τα πολλά χαρακτηριστικά σημεία:

«Πρώτα πρώτα είν’ ανάγκη να τονιστεί πως δημιουργία 
τέχνης σοσιαλιστικής(με καθαρή έννοια του όρου) μπο
ρεί να εννοηθεί μονάχα με το Σοσιαλισμό, πολύ ύστερα 
δηλαδή από την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας και 
την οικοδόμηση του Σοσιαλισμού (Η Σοβιετική Ρωσία 
λ.χ. μπορεί να μιλάει τώρα για τέχνη σοσιαλιστική που 
δεν έχει καμιά σχέση με την τέχνη της προεπαναστατι
κής περιόδου). Στην τωρινή όμως τρικυμιασμένη πε
ρίοδο, το έργο του τεχνίτη είναι να δίνει στον αγώνα της 
εργατικής τάξης έκφραση καλλιτεχνική και να ζωντα
νεύει στην τέχνη του τους πόθους της προλεταριακής 
μάζας. Η ιδεολογική έκφραση της πάλης των τάξεων με 
όλα τα συνεπούμενά της είναι ό,τι μπορούμε να ονομά
σουμε τέχνη προλεταριακή».

[ - ]
Και το κλείσιμο του προλογικού μέρους της κριτικής του:

«Από την άποψη αυτή εξετάζοντας τα πράματα τότες 
μόνο μπορούμεναμιλάμεγιαταξικούςκαιεξωταξικούς 
τεχνίτες καθώς και για έργα προλεταριακής ψυχολο
γίας ή μη, όταν οι ιδέες του συγγραφέα, που βρίσκονται 
σ’ αυτά διατυπωμένες, συμφωνούν με την επαναστα
τική κατεύθυνση του προλεταριάτου και την κοσμο
θεωρία του» [υπογράμιση Ζεβγά-Χουρμούζιου, σ.σ. 
59-60].

Πριν βγάλω ένα προσωρινό πόρισμα, ώστε να μπορέσετε να 
το ελέγξετε και με όσα αντιγράφω παρακάτω, θα σας δώσω ένα 
απόσπασμα από το σημείωμα του πρώτου φύλλου του περιοδι
κού:

«Πειθαρχημένη [η Νέα Επιθεώρηση] σε μια ιδεολογία 
κι έχοντας συναίσθηση του αληθινού προορισμού της 
Τέχνης που το ευρύτερο*ης πλαίσιο αγκαλιάζει τη μάζα 
και την εξυψώνει στην αντίληψη του κοινωνικά καλού 
και ωραίου, απευθύνεται σ’ αυτήν περισσότερο παρά 
στην εκφυλισμένη elite της ελληνικής διανόησης που 
ναρκισσεύεται στα λιμνασμένα νερά των εκ παραδό- 
σεως ιδανικών της! Συνεχίζοντας το δρόμο της, παρά

πλευρα με τον κοινωνικό αγώνα των καταπιεζομένων, 
θα θεωρήσει σαν το καλλίτερο στεφάνωμα της προσπά- 
θειάς της στο πεδίο της Τέχνης αν αξιωθεί να πανηγυρί
σει μαζί τους τη μέρα του ολοκληρωτικού λυτρωμού». 
[σ.30]

Έχω λόγους να πιστεύω ότι το ανυπόγραφο αυτό σημείωμα, 
εκτός από το ύφος, αλλά και από το ότι ο Πικρός βρίσκεται φυ
λακισμένος, είναι γραμμένο από τον Ανδρέα Ζεβγά-Χουρ- 
μούζιο.

Το πόρισμα τώρα: Στο ενιαίο κομμουνιστικό κίνημα, στα 
πλαίσια της 3ης Διεθνούς και της πίστης στον ηγεμονικό ρόλο 
της Σοβιετικής Ένωσης, οι Έλληνες κομμουνιστές διανοητές 
διαβάζουν και εφαρμόζουν ένα μαρξισμό αναμεμειγμένο με 
μεγάλες δόσεις πολιτικής, και σκοπιμότητας που πηγάζει από 
την πολιτική. Δηλαδή πολιτική της πολιτικής ας το πω έτσι, 
χωρίς να θεωρηθεί ταυτολογία. Έτσι, η τέχνη που πρέπει να 
παράγεται είναι μόνο η τέχνη που εξυπηρετεί τον αγώνα για 
την κατάληψη της εξουσίας από —για να είμαι καλοπροαίρε
τος— το προλεταριάτο. Και όπως δείχνουν, όχι αλίμονο τα 
πράγματα, αλλά οι εκτιμήσεις και οι εντολές της 3ης Διεθνούς, 
η επανάσταση είναι επί θύραις.

Άμεση συνέπεια του φαινομένου είναι να παρουσιάζεται 
ένας αγοραίος μαρξισμός, όπως θα τον κρίναμε σήμερα. Αλλά 
για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ως προς την εποχή εκείνη, θα 
πούμε ότι οι διανοητές αυτοί πίστευαν, όπως το συνόψισε άρ- 
γότερα ο Σεφέρης, το 1945, ότι:

«Σήμερα έχουμε πόλεμο και όλα πρέπει να υποταχθούν 
στις προσταγές του πολεμάρχου μας. Αύριο, σαν τε- 
λειώσου με, θα συ ζητήσου με για την Τέχνη.[...] Στην τυ - 
ραννισμένη και κομματισμένη εποχή μας, [ο καλλιτέ
χνης πρέπει] ν? αποφασίσει ότι η Τέχνη είναι δευτερεύ- 
ουσα υπόθεση [και πρέπει] να την εξαρτήσει από τα κρι
τήρια και την επιτυχία μιας πολιτικής σκοπιμότητας» 
[Σεφέρης: Δοκιμές, τόμ. Α' σ.σ. 254-5

Η ομιλία αυτή, που διαβάστηκε στις 13/12/1984 στην Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, ήταν 
ενταγμένη στη σειρά «Έλληνες μαρξιστές».

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο τεύχος
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Γ.Δ. Παγανός

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ
Χαμογέλα, ρε...
Τι σου ζητάνε 
Γράμματα, 1988

Ο Χρόνης Μίσσιος είναι ένα φαινόμενο 
στα Γράμματά μας. Εμφανίζεται κομή
της σε ώριμη ηλικία το 1985 με το βιβλίο 
«... καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» και 
προκαλεί αίσθηση στο αναγνωστικό 
κοινό. Σε λίγα χρόνια φαίνεται εκ πρώ 
της.όψεως τουλάχιστον ότι εξαντλείται. 
Ήδη το δεύτερο βιβλίο του «Χαμογέλα, 
ρε... Τι σου ζητάνε» (1988) δεν προκαλεί 
την ίδια έκπληξη, αφού εν πολλοίς και 
ως περιεχόμενο και ως μορφή αποτελεί 
με μικρές διαφορές επανάληψη του 
πρώτου. Το στίγμα του νεόκοπου συγ
γραφέα είναι η σακατεμένη εμπειρία 
των αγωνιστών του αριστερού κινήμα
τος, εφιάλτης μαζί και σειρήνα που 
σφράγισε τη μεταπολεμική μας πεζο
γραφία. Το περιεχόμενο των δύο βι
βλίων αναφέρεται κυρίως στην κομμα
τική δράση του αφηγητή και των συν
τρόφων του και τις συνακόλουθες περι- 
πέτειέςτους, τα βασανιστήρια, τις κατα
δίκες, τους εγκλεισμούς στα μπουν
τρούμια και τις εξορίες, που διαρκούν 
για τον αφηγητή που ταυτίζεται με το 
συγγραφέα από το 1947 μέχρι το 1973.

Μέσα λοιπόν σ' αυτό το πλαίσιο απει
κονίζεται ένα παλλόμενο ανθρώπινο πε
ριβάλλον που απαρτίζεται από πολιτι
κούς και ποινικούς καταδίκους, από βα
σανιστές και χαφιέδες και από άλλους 
περιθωριακούς ανθρώπους του λαού, 
ένα μωσαϊκό δηλαδή με πλούσια ποικι
λία περιστατικών και στάσεων. Μέσα 
όμως από την εξιστόρηση των περιστα
τικών του βίου του ο αφηγητής καταγ
γέλλει κάθε είδους εξουσιαστικό μηχανι
σμό: των κοινωνικών συμβάσεων, του 
καθεστώτος των βασανιστών και προ
πάντων της κοντόθωρης και αρτηριο
σκληρωτικής καθοδήγησης, την οποία 
εντούτοις υπηρέτησε πιστά μια ολό
κληρη ζωή. Ωστόσο από το λαβύρινθο 
του παρελθόντος ξεχωρίζουν συμπερι
φορές που προβάλλουν αξίες ζωής, 
όπως ο έρωτας, ο σεβασμός στην ιδιαιτε
ρότητα των συναισθημάτων, στην προ
σωπική ελευθερία και η πίστη στην αν
θρώπινη επικοινωνία χωρίς κανενός εί
δους διακρίσεις. Η έκπτωση της ιστο
ρίας, η έκπτωση των αξιών της ζωής, 
που είναι σύμφυτες με την επαναστα
τική δράση, είναι το πικρό καταστά
λαγμα της βιωμένης εμπειρίας και ικα

νός λόγος καταδίκηςτης εξουσίας.
Αλλά μέσα από τη μνήμη του Χρόνη 

Μίσσιου, μέσα από τα μνημόσυνα για 
όσους χάθηκαν, και τις ελεγείες για 
όσους επιβίωσαν από τους κατατρεγ
μούς, αλλά περιθωριοποιήθηκαν ή 
κλείστηκαν σε ψυχιατρεία, διαγράφεται 
και μ ια πίστη στον άνθρωπο και τη ζωή. 
Δεν υπάρχει θέση για απελπισία. Ένα 
γερό ένστιχτο, κατεξοχήν ερωτικό, δρα 
τόσο καταλυτικά, ώστε να αφαιρεί τον 
τόνο του τραγικού και να δίνει διέξοδο 
στην ελπίδα.

«... όταν βγήκα απότη φυλακή μετην 
περίφημη μεταπολίτευση, αν και 
ανεπάγγελτος, δηλαδή μια ζωή 
επαγγελματίας φυλακισμένος, εξό
ριστος και καθοδηγητής, καθώς και 
γνήσιος προλετάριος, ούτε σπίτι 
ούτε χωράφι, ούτε μάνα ούτε π α 
τέρα ούτε ένσημα, είπα, τέρμα, θα 
βουτήξω μέσα σ' αυτή την κωλοκοι- 
νωνία που χρόνια παλεύω να ανα
τρέψω, και θα παλέψω για να τη 
γνωρίσω και να επιζήσω ως πολίτης 
της και όχι ως καθοδηγητής...»

Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που 
η μεταδικτατορική πεζογραφία έχει θε- 
ματολόγικά στο στόχαστρό της την αμ
φισβήτηση της ορθόδοξης κομματικής 
εξουσίας του αριστερού κινήματος και 
την αποκάλυψη του τερατώδους μηχα
νισμού ενσωμάτωσης. Αρκεί να υπενθυ- 
μίσω στον αναγνώστη δυο ακραία, χρο
νικά, μυθιστορήματα: «Το Κιβώτιο» 
(1974) του Αρη Αλεξάνδρου και την «Αρ
ραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» (1987) της 
Αλκής Ζέη. Το θέμα έχει ερευνηθεί από 

τη λογοτεχνία και μάλιστα από ποικίλες 
οπτικές γωνίες. Η διαφορά όμως που 
παρατηρείται ανάμεσα στα δυο βιβλία 
του Χρόνη Μίσσιου και στα θεματολο- 
γι κά αντίστοιχα έργα έγκειται στο βαθμό 
μυθοπλασίας, στην ποιότητα της σκη
νοθεσίας. Τα μυθιστορήματα λόγου 
χάρη μεταπλάθουν την εμπειρία και την 
καταγγελία σε οργανωμένους μύθους. 
Ο Χρόνης Μίσσιος απεναντίας, φύσει 
αφηγητής, διακατέχεται από το πάθος 
να μεταδώσει αμετάπλαστη την εμπει
ρία του. Και φα ίνεται τόσο καταλυτι κή η 
εμπειρία, αυτό το υπόστρωμα του π ά 
θους, ώστε η αφήγηση να δίνει την εντύ
πωση της ακατέργαστης αφηγηματικής 
ύλης με απεριόριστο αριθμό ατομικών 
και συλλογικών περιπετειών με έναν 
άκρως σκηνοθετημένο λόγο, που κα
τορθώνει εντούτοις να επικοινωνήσει με 
μια εκπλήσουσα αμεσότητα. Αυτός άλ
λωστε πρέπει να είναι και ο λόγος της εκ
δοτικής επιτυχίας των βιβλίων του 
Χρόνη Μίσσιου.

Αρθρώνονται όμως πράγματι αυτά 
τα συμβάντα με κάποια τάξη, κατανέ- 
μονται σε χρονικά διαστήματα με κά

ποια ακολουθία, διαγράφονται με σχε
τική αδρότητα και συνοχή πρόσωπα και 
καταστάσειςπουπεριέχονται στην αφη
γηματική ύλη; Το σωστότερο θα ήταν να 
πει κανείς ότι τα περιστατικά εξαρθρώ
νονται και κατακερματίζονται μέσα σε 
μια αφηγηματική ροή που έχει τα χαρα- 
κτηριστικάτηςχρονικήςακαταστασίας.
Η αφήγηση ξεκινά από την τρέχουσα 
χρονική στιγμή και βυθίζεται στοπαρελ- 
θόν. Η σακατεμένη μνήμη αποκαλύπτει 
τους κύκλους της κόλασης, καθώς πε
τάγεται συνειρμικά από το ένα πρό
σωπο στο άλλο χωρίς χρονική ακολου
θία με τρόπο ώστε να μπερδεύεται το 
κουβάρι. Παραθέτω ένα χαρακτηρι
στικό απόσπασμα που αποτελεί και 
συγγραφική «θέση». Σ' αυτό ο αφηγη
τής διαμαρτυρόμενος για τις πολιτικές 
σκοπιμότητες της λήθης διεκδικεί το δι
καίωμα της μνήμης και ερμηνεύει την 
αφηγηματική του μέθοδο.

«Τι να πεις, πάλι κόσκινο την κάναμε 
την κουβέντα. Πώς να τα βάλεις στη 
σειρά όμως; Θυμάμαι, θυμάμαι και 
πονάω, μωρέ, το καταλαβαίνεις; 
Ό χι, δε συμφωνώ ότι το πρόβλημα 
είναι "λήθη" στο παρελθόν, όπως 
λένε ο ι κερχανατζή δες πολιτι κο ί, από 
την καθοδήγηση ως στους αστούς 
και τους δικούς μας στρατηγούς, 
που λες και παίζανε σκάκι με τις αν
θρώπινες ζωές και πάει τελείωσε, 
ήταν, ναπούμε, μια "φάση" στηνπο- 
λιτική μας εξέλιξη...»

Και εκεί που νομίζει κανείς ότι ο αφη
γητής με τα συνειρμικά του άλματα έχει 
χάσει από τη συνείδησή του το περιστα- 
τικό από το οποίο ξεκίνησε, ξαναβρίσκει 
το μ ίτο και αποκαθ ίσταται για λίγο ο ει ρ- 
μός, για να διαταραχθεί πάλι και να συ
νεχιστεί το ίδιο αφηγηματικό παιχνίδι. 
Αυτή είναι η μια όψη της τεχνικής του 
Χρόνη Μίσσιου. Η άλλη είναι η εκφραστι
κή.

Δεύτερο αξιοσημείωτο στην πεζογρα
φία του, που βαραίνει εξίσου με την τε
χνική του συνειρμού, αλλά αποτελεί συ
νάμα και αυτό την αχίλλειον πτέρνα του, 
είναι η σκηνοθεσία της αφηγηματικής 
φωνής. Τα διαφορετικά ύφη των προ
σώπων αναμειγνύονται σε ένα αμάλ
γαμα που συνισταμένη του είναι η φωνή 
του αφηγητή. Τ ο πάθος της γλώσσας εί
ναι εδώ κυρίαρχο. Ό π ω ς οι συνειρμοί 
του συνιστούν ένα χαρμάνι, έτσι και ο 
λόγος του είναι τηκόμενος, επαναστατι
κός και ερωτικός, στα όρια του πραγμα
τικού και του πλαστόύ. Με αυτά τα μέσα 
ο Χρόνης Μίσσιος μετασχηματίζει την 
εμπειρία και την προεκτείνει στο όνειρο 
της ζωής με την άρνηση της βιωμένης 
πραγματικότητας. 7

Ο αφηγητής ξεκινώντας από την πα-
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Αυρήλιος Ευστρατιάδης
*

στον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη

Εξύψωση

«Στον ύπνο μου είδα τον ποιητή πον μιλούσε
και σε μένα και σε σένα 

και σ’ όλο τον κόσμο» ·

Ό τα ν  συμβει κάτι να σε λυπ εί 
να ψάχνεις να βρεις ένα τραγούδι 
που να σε ενώνει με τον πόνο των άλλων.
Γ ιατί ο πόνος ο μοναχικός εκτός που είναι αβάσταχτος 
γίνεται και πηγή κακίας.

Βέβαια να μην απομακρύνεσαι κι απ ' τις αιτίες
μάλιστα έχεις χρέος να φωτίσεις την περίπτωσή σου
και με αγαθή κρίση να αποδίδεις τα του Καίσαρος τω Κ αί-

σαρι.
Μ α πρόσεξε , μη χωθείς στο μονοπάτι της υπερτίμησης 
Και γλιστρήσεις.

Ε κεί είναι ένας λασπερός τόπος
όπου αναδύονται όλων των ειδών τα σκουλήκια
που θα σε δουν σαν θύμα το υς · και που θα χρησιμοποιήσουν
μια μουσική ταπείνωσης για  να σε φέρουν
στην άρνηση.

Εσύ να έχεις καθήκον πάντα  * να υψώνεις τον πόνο σου 
σαν λουλούδι και σαν άστρο έχοντας στα πόδια  σου 
τη λάσπη που τρέφει.
Κι αν κάποτε αισθανθείς πλάι σου το καρφί του εχθρού 
να σε μιμείται και να προσπαθεί να πετάξει φύλλα  
άπλωσέ του το χέρι 
Και δείξε τη φ ιλία σου.

* Βλ. και Αυρήλιου Ευστρατιάδη «Το Κλειδί του άστρου»,

ρούσα χρονική στιγμή της ωριμότητας 
αφηγείταιβιωμέναπεριστατικάτουπα- 
ρελθόντος σε πρώτο πρόσωπο. Πρόσ
χημα της αφήγησης είναι ένα ευφυές 
συμβατικό τέχνασμα, που καθορίζει και 
δικαιολογεί την ιδιαιτερότητα του 
ύφους: αποδέκτης της φωνής είναι ένας 
υποθετικός νεαρός σύντροφος του 
αφηγητή που πέθανεπολύ νέος ("... κα
λά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς...") χωρίς να 
έχει βιώσει όλες τις σωματικές και ψυχι
κές οδύνες από τη μεταπολεμική περι
πέτεια του νεοελληνικού 6ίου. Σ' αυτόν 
λοιπόν τον υποθετικό νεκρό ακροατή, 
ένα πρόσωπο χωρίς όνομα και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, απευθύνεται ο αφηγη
τής που ακούει στο όνομα Σαλονικιός, 
για να εξιστορήσει τη συνέχεια. Και ενώ 
τοαπομακρυσμένοπαρελθόνδιυλίζεται 
μέσα από την ώριμη συνείδησή του, η 
φωνή που ακούγεται είναι νεανική, ένα 
μάλλον περιθωριακό ιδίωμα σαλονι- 
κιώτικο με αποχρώσεις από την αργκώ 
και από τη γλώσσα των ποι νι κών, μετολ- 
μηρές σεξουαλικές εκφράσεις, που της 
δίνουν έναν έκδηλα αισθησιακό τόνο. 
Αυτή λοιπόν είναι η κύρια αφηγηματική 
φωνή, η ιδιόλεκτη αλλά όχι και μοναδι
κή, αφού ενσωματώνει μέσα της και άλ
λες φωνές περιθωριακών τύπων, βασα
νιστών, ποινικών, ανθρώπων του λαού 
αλλά και ιδιόρρυθμων διανοουμένων. 
Είναι μια γλωσσική μορφή επικοινωνίας 
ανάμεσα σε δυο νέους μιας εποχής, που, 
αν και πλαστή, δίνει την εντύπωση μιας 
ενιαίας, φυσικής και αβίαστης γλώσ
σας. Το ιδίωμα γρήγορα γίνεται οικείο 
στον αναγνώστη και μετά το πρώτο 
ξάφνιασμα παύει να τον ξενίζει. Το επί
τευγμα του Χρόνη Μίσσιου είναι ότι 
ανάγει σε λογοτεχνική έκφραση ένα πε
ριθωριακό ιδίωμα, και μάλιστα με 
τρόπο πειστικό. Και κάτι άλλο. Το ύφος 
ανταποκρίνεται προς το περιεχόμενο 
και τους στόχους των λεγομένων. Λει
τουργεί ως πρόκληση σε μια ιδεολογία 
και μιαπρακτική που έχουν απορριφθεί 
στη συνείδηση του ομιλητή. Είναι μέσο 
πολεμικής, που υποσκάπτει έναν κόσμο 
μικρότερο των περιστάσεων.

Αν η λυδία λίθος για ένα λογοτέχνη εί
ναι ο προσωπικός τρόπος που χειρίζε
ται τη γλώσσα, αυτή την ικανότητα την 
έχει αναπτυγμένη πολύ ο Χρόνης Μίσ- 
σιος. Και εδώ προκύπτει το πρόβλημα 
της προοπτικής που μπορεί να έχει αυτή 
η συγκεκριμένη ιδιόλεκτος. Η περιπέτεια 
της γραφής του κινδυνεύει να καταλήξει 
στο αδιέξοδο του μανιερισμού. Η εντύ
πωση του αιφνιδιασμού εξασθένησε ήδη 
στο δεύτερο βιβλίο. Αυτό το πρόβλημα 
φαίνεται ότι το κατανοεί οπεζογράφος, 

8 αφού στο τελευταίο του βιβλίο διαφαί- 
νονται κάποιες δειλές απόπειρες για τη

συνέχεια και στον εμπλουτισμό της εμ
πειρίας και στην ανανέωση των εκφρα
στικών μέσων. Παραθέτω ένα χαρακτη
ριστικό απόσπασμα από το διάλογο 
ανάμεσα στο Σαλονικιό και το φίλο του 
Μανόλη, που το κόμμα φρόντισε να τον 
κλείσει στο ψυχιατρείο, για να φιμώσει 
μια κραυγή διαμαρτυρίας:

« Έλα, ρε Μανόλη, 'σύχασε, εγώ είμαι 
δω, μη φοβάσαι τίποτα τώρα που 
βρεθήκαμε... Ό χι, Σαλονικιέ, δεν κα
τάλαβες. Δε φοβάμαι για μένα, για 
τον κόσμο φοβάμαι. Ε, τι να γίνει, ρε 
Μανόλη, στο κάτω κάτω δε μας διό
ρισε κανείς μια ζωή να 'χουμε εμείς 
φορτωμένο τον κόσμο στην πλάτη 
μας, θα περπατήσει και χωρίς εμάς η 
ιστορία, μη νοιάζεσαι... Εμείςπώςθα 
ζήσουμε χωρίς ιστορία, Σαλονικιέ; 
Εμείς ζήσαμε μέσα στην ιστορία, Μα

νόλη, άλλο αν ζήσαμε αρκετά ώστε 
να δούμε την έκπτωσή της... Βρά- 
δυασε. Λέω του Μανόλη, πρέπει να 
πηγαίνω, θα ξανάρθω. Ναι, καρ- 
ντάς, και μη φοβάσαι, καλά είμαι...»

Διαφορετικοί εκφραστικοί τρόποι 
που διαφαίνονται σε κάποιους μονολό
γους και σε παρέμβλητους στίχους, κα
θώς και ανθρώπινοι τύποι όπως π.χ. ο 
Μανόλης, ο Σαν Αντώνιο ή ο Γκαστόν 
αποτελούν στο δεύτερο βιβλίο ανανεω
τικούς πυρήνες που διαγράφουν μια εν
δεχόμενη εξέλιξη. Ακόμη υπάρχουν σε
λίδες με ύφος που διασπά τη συνοχή της 
πλαστής γλώσσας. Ό λα αυτά είναι ση
μάδια ότι ο Χρόνης Μίσσιος διαθέτει δυ
νάμει τα εφόδια, για να μορφοποιήσει σε 
νέα σχήματα την ευαισθησία της εμπει- 
ρίαςτου.
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Ο Ήρωας της Γάνδης κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά το 1967 (Δικτατορία 
στην Ελλάδα, πόλεμος Ισραήλ-Αιγύ- 
πτου, Ρόδη Ρουφου Οι Γραικύλοι, Μένη 
Κουμανταρέα Το αρμένισμα), όσο ζούσε 
ο Νίκος Καχτίτσης (1926-1970). Η εκτύ
πωση είχε αρχίσει στον Πύργο Ηλείας με 
τη φροντίδα του Γιώργη Παυλόπουλου, 
και περατώθηκε στο Μόντρεαλ. Ο τίτ
λος «Ο Ήρωαςτης Γάνδης» υπερίσχυσε 
άλλων υποψηφίων: Οι περιστάσεις, Ο 
άνθρωπός μας, Ο Ανθρωπός τους, Το 
Κάθαρμα (βλ. Γιώργος Δανιήλ, Ο λςπι- 
δοπτερολόγος της αγωνίας-Νίκος Κα
χτίτσης, Εκδόσεις Νεφέλη, 1981), και π α 
ραπέμπει σε (αυτο) χαρακτηρισμό του 
ίδιου του (εξ αντικειμένου) ήρωα του βι
βλίου. Του οποίου η δομική διεργασία 
στηρίζεται στην εξαιρετικά γοητευτική 
τεχνική της ανεύρεσης αρχειακού υλι
κού (αυθαίρετα πλην ενδεικτικά, ομό
λογα παραδείγματα, τηρουμένων πάν- 
τωςτωνδιαφορών: Κοσμά Πολίτη Λεμο
νοδάσος, Μανόλη Αναγνωστάκη Ο 
ποιητής Μανούσος Φάσσης, Ουμπέρτο 
Έκο Το όνομα του ρόδου).

Το πρώτο τμήμα του βιβλίου μετον ει
δοποιό τίτλο «Αγγελία» καταθέτει ακρι
βώς αυτή την ανεύρεση/προέλευση του 
αρχειακού υλικού που πληροφορεί για 
τη δραστηριότητα του Ήρωα της Γάν
δης. Το υλικό περιέχεται στην πραγματι
κότητα σε μια απελπιστικά φλύαρη, 
γραμμένη στα φλαμανδικά (και ως ευ
νόητο, μεταφρασμένη) επιστολή που 
αποτελεί το δεύτερο τμήμα από 21 αριθ- 
μημένα κεφάλαια του βιβλίου με τον 
αποκαλυπτικό τίτλο «Τι έλεγε το γράμ
μα», και απευθύνει στον εκδότη ένας βέλ- 
γος που έζησε στη σκιά και επέζησε του 
Ήρωα της Γάνδης. Η επιστολή αυτή που 
γράφτηκε σε συνέχειες επί πολλές νύ
χτες, είναι το αντίκρισμα χρονοβόρων

ερευνών του εκδότη, τις οποίες άρχισε 
όταν πριν χρόνια είχε ανακαλύψει στα 
υπόγεια κάποιου βιβλιοπωλείου όπου 
εργαζόταν, μερικά χαρτιά σχετικά με 
τον (αποκαλυφθέντα τώρα ως) Ήρωα 
της Γάνδης.Τα χαρτιά αυτά γράφτηκαν 
στα φλαμανδικά, κάπου της Αφρικής 
(σαφής υπαινιγμός στο Καμερούν, όπου 
έζησε ο Ν. Καχτίτσης) και αποτελούντο 
υλικότουβιβλίουτου Νίκου Καχτίτση. Ο 
Εξώστηςπου εκδόθηκε γιαπρώτηφορά 
στην Αθήνα το 1964 (άλλες σημαδιακές 
εκδόσεις εκείνου του χρόνου: Πέτρου 
Αμπατζόγλου Ισορροπία τρόμου, Γιώρ
γου Ιωάννου Για ένα φιλότιμο, Αλέξαν
δρου Κοτζιά Η απόπειρα, Γιώργου Χει- 
μωνά Η εκδρομή). Ο τίτλος παραπέμπει 
στον εξώστη ενός ξενοδοχείου στην 
Αφρική, όπου κάνουν την εμφάνισή 
τους οι ερινύες. Η τεχνική του Εξώστη εί
ναι ομόλογη: στον πρόλογο, χωρίς 
ιδιαίτερο τίτλο, του εκδότη κατατίθεται 
η ανεύρεση των χαρτιών, και ακολουθεί 
η δημοσίευση της μετάφρασής τους σε 
ένδεκα αριθμημένα κεφάλαια (βλ. την έκ
δοση του βιβλίου, Στιγμή 1988).

Εχουμε επομένως εδώ την περί
πτωση ενός αναδρομικού ελέγχου (Ο Ή
ρωας της Γάνδης) που ερεθίζεται από 
την σχεδόν απολογία και το τέλος του 
ελεγχομένου (Ο Εξώστης). Ο οποίος 
τότε είχε το θράσος να αποκαλύψει τα 
αρχικά του ονόματος του, Σ.Π., για να 
ταυτισθούν τώρα πλήρως με τον Στοπ- 
πάκιο Παπένγκους, τον διαβόητο Ή
ρωα της Γάνδης.

Το βιβλίο, και συγκεκριμένα το τμήμα 
«Τι έλεγε το γράμμα», προτείνει δύο ανα
γνώσεις. Η μία, η απλούστερη,παρακο
λουθεί την ταραγμένη ζωή του Στοππά- 
κιου Παπένγκους. Στην περίπτωση αυ
τή, ο ιστορικός χρόνος σύμφωνα με τα 
δεδομένα του βιβλίου, τίθεται εκεί προς 
τη στροφή του 19ου αι. για τον 20ο και 
διακόπτεται λίγο πριν τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, την πολιορκία της Γάνδης και 
την κατάληψή της από τους Γερμανούς 
το 1914 (-1918).

Η άλλη ανάγνωση, πλήρως εξαρτη
μένη απότηνπρώτη, όσο και ενπολλοίς 
ανάμεσα στις γραμμές, παρακολουθεί 
τον αφηγητή να διεκτραγωδεί τη μαύρη 
ζωή που πέρασε όσα χρόνια το έφεραν 
οι περιστάσεις να συμβιώσει με τον Ή 
ρωα της Γάνδης. Ο χρόνος της αφήγη- 
σης εγγίζει τις μέρες μας (τρόπος του λέ- 
γειν, να μην ξεχνάμε την πρώτη έκδοση 
του βιβλίου το 1967) και ευκαιριακά κα
λύπτει τον ενδιάμεσο από τηνπολιορκία 
της Γάνδης χρόνο σε ό,τι αφορά τον 
αφηγητή. Τοόνοματου οποίου δενπρο- 
κύπτει σαφώς, η επιστολή τελειώνει με 
«δυσανάγνωστον υπογραφή»* γίνεται 
γνωστό μόνον το υποκοριστικό του, ο 
Βανίλιας.

Ο αφηγητής καταθέτει για τον Ήρωα 
τις αποσκευές της μνήμης του, το περιε

χόμενο του προσωπικού του ημερολο
γίου εκείνης της εποχής, αλλά και όσα 
μπόρεσε να συλλέξει από άλλες πηγές, 
που είναι σημειώσεις, γράμματα, επι
φυλλίδες σε εφημερίδες της Γάνδης, διά
φορα έγγραφα και τα Αφρικανικά χαρ
τιά (Ο Εξώστης) του Στοππάκιου. Με
ρικά στοιχεία συγκέντρωσε από τη Δη
μοτική Βιβλιοθήκη της Γάνδης (κυρίως 
τα δημοσιευμένα κείμενα του Στοππά- 
κιου), και περισσότερα από τα Αρχεία 
τωνΔικαστηρίων,δεδομένουότι κάποια 
δίκη έγινε μετά την απελευθέρωση της 
πόλης, μάλλον ερήμην του Στοππάκιου 
που φαίνεται ότι είχεπροφτάσει να δια- 
φύγει στην Αφρική (πρβλ. τον Εξώστη).

Τι προκύπτει από τα στοιχεία: Ο π α 
τέρας του Στοππάκιου, ο γνωστός γερο- 
Παπένγκους, ήταν γόνος παλιάς αλλά 
ταπεινής οικογένειας μικροαστών της 
Γάνδης, κατόρθωσε να γίνει πάμπλου- 
τος από το χρηματιστήριο και από μία 
έξυπνη όσο και κολάσιμη εισαγωγή τσα
γιού από την Ινδοκίνα για να καταλήξει 
ιδιοκτήτης εργοστασίων αεριόφωτος, 
και διατήρησε την περιουσία του χωρίς 
φανερές κατεργαριές αλλά εκμεταλ
λευόμενος το σύστημα. Αν και σφιχτο
χέρης, έκανε εντυπωσιακές δωρεές για 
κοινωφελή έργα. Ό ταν διαπιστώσει την 
ανικανότητα του Στοππάκιου να συνε
χίσει ακολουθώντας τις δικές του προ
διαγραφές, θα καταρρεύσει. Για να πε- 
θάνει, αφού απαγγείλει την αποκλή- 
ρωση του γιου του, μέσα σ' ένα μοναχικό 
παραλήρημα.

Μητέρα του Στοππάκιου ήταν η μαν
τάμ Σολάνζ, μοναχοκόρη του ξεπεσμέ
νου ευγενούς της Γάνδης Ιωάννου Χεε- 
κέρεν, καταπιεστική, δεσποτική και φό
βητρο γενικώς, που έκανε αυτόν τον 
γάμο για λόγους καθαρά οικονομικούς 
ενώ θα μπορούσε να είχε πάρει κλπ. κλπ. 
Αφού συμπλήρωσε ικανό ποσοστό ευ
θύνης στη διαμόρφωση της μοίρας του 
Στοππάκιου, θα εγκαταλείψει τη Γάνδη 
και τον Ήρωά της, εκεί προς το τέλος 
του βιβλίου και λίγο πριν την κήρυξη του 
Πολέμου, και θα εγκατασταθεί στην εξο-
ΧΠ·

Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Στοππά- 
κιος, ήταν ένα αρχοντικό με μεγάλο 
κήπο (όπου υπήρχε ένα παραμελημένο 
περίπτερο) και επιβλητική εξώπορτα, 
τη Μεγάλη Πόρτα. Μέσω μιας δήμευσης 
ακολουθεί και αυτό με συνέπεια την πο
ρεία της οικογένειας Παπένγκους.

Ο πατέρας, η μητέρα και το σπίτι επι
βάλλονται ως το καθοριστικό/δεσμευ
τικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορ
φώνεται ο χαρακτήρας του Στοππά
κιου : ρομαντι κός, δειλός, φαντασιόπλη
κτος, λάτρης της φύσης, κακομαθημέ- 
νος, άβουλος, έρμαιο των άλλων, ανικα
νοποίητος, ασύδοτος· σπαταλούσετον 9 
χρόνο όχι στην απόλαυση της ζωής,

--------- ί
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αλλά στην εναγώνια προσπάθεια να 
προφτάσει τα πάντα (λογική του: όλα ή 
τίποτα), και έτσι είχεπάντατηναίσθηση 
της απώλειας, γεγονός που τον διατη
ρούσε σε μια μόνιμη μελαγχολία, σαν 
κάτι να του ροκάνιζε την ψυχή· η ζωή 
του, μία διαρκής απόδραση· στο τέλος 
περιήλθε σε μια κατάσταση αυτοεγκα- 
τάλειψης· για να καταλήξει οριστικά 
θρασύς, ριψοκίνδυνος, χωρίς ενδιαφέ
ρον για τις δουλειές του πατέρα του (ά
νοιξε κάποιο αρχαιοπωλείο και τον 
απασχολούσαν μόνον κοσμικές και 
πνευματιστικές συγκεντρώσεις), με 
αποτέλεσμα το όνομα Παπένγκους να 
καταντήσει παροιμιώδης λέξη που εσή- 
μαινε κάτι το σκοτεινό, το δόλιο, το προ
δοτικό, το σατανικό.

Από τη θέση του μεσάζοντος αιτίου 
ελέγχει όλη αυτή την κατασκευή η φυμα
τίωση που προσέβαλε τον Στοππάκιο 
πολύνωρίςκαιτονανάγκασεναπεράσει 
αρκετό καιρό στο Νταβός, σε ένα σανα
τόριο, όπου στρατολογήθηκε από τον 
μη κατονομαζόμενο εχθρό, υπονοείται 
όμως σαφώς η Γερμανία. Στη στρατο- 
λόγηση αυτή πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε ο 
παιδικός του φίλος Χέλμουθ, του 
οποίου η γερμανική προέλευση υφέρ- 
πει. Στοππάκιος και Χέλμουθ: περνούν 
μαζί ως παιδιά τις διακοπές τους, δια
βάζουν με μανία στη βιβλιοθήκη, γρά
φουν αφελή ποιηματάκια και πεζογρα- 
φηματάκια, επιπλέον μοιάζουν κατα
πληκτικά, χωρ ί ζοντα ι κάπως απότο μ α, 
για να συναντηθούν τελικά στο σανατό
ριο του Νταβός, και να πάρουν τα πράγ
ματα το δρόμο τους.

Ως σήματα αυτού του δρόμου συμπε- 
ριφέρονται αφενός ένα ταξίδι με αερό
στατο, και αφετέρου τρεις χαρακτήρες 
που κινούνται σε μικρότερη επιφάνεια, 
ένα βήμα πίσω από τον Στοππάκιο, και 
ταξινομούν τα δεδομένα της ιδιωτικής 
του ζωής. Το ταξίδι μετο αερόστατο είχε 
ως πρόσχημα την εκκεντρικότητα και 
την αποστολή ταξιδιωτικών ανταπο
κρίσεων του Στοππάκιου, εξυπηρε
τούσε όμως και αυτό τη δραστηριότητά 
του στην υπηρεσία του εχθρού, αφού 
μάλιστα το αερόστατο ήρθε και έπεσε 
στη Βοημία. Οι δε χαρακτήρες: Διαλε- 
μός Ξεντάδιν, Βεατρίκη και Ελφρίδα, 
υπή ρξαν εν δ υνάμει καταλύτες πο υ απο- 
πειράθηκαν ματαίως να κρατήσουν σε 
λογαριασμό την περιπέτεια της ζωής 
του Στοππάκιου. Ο Διαλεμός Ξεντάδιν, 
διάσημος ποιητής και ειδικός σε θέματα 
λογοτεχνίας, χρησιμοποιήθηκε από τον 
Στοππάκιο στην αρχή ως συναισθημα
τική καταφυγή και αργότερα ως κοινω
νική κάλυψη και άλλοθι (το τέλος του 

10 αναγνωρίζεται στον Εξώστη, στην περι
γραφή του φίλου του Στοππάκιου που

βασανίζεται από τη δίψα στην πολιορ
κία και σκοτώνεται από οικεία σφαίρα 
την ημέρα της απελευθέρωσης της Γάν- 
δης).

Η τραγουδίστρια του σοβαρού θεά
τρου με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο 
Βεατρίκη χρησιμεύει για ένα θυελλώδες 
επεισόδιο στην προσωπική ιστορία του 
Στοππάκιου, το οποίο τονίζει τον π α 
νάθλιο χα ρα κτή ρα το υ, ενώ το τέλος το υ 
(=η εξαφάνιση της Βεατρίκης) τηρείται 
σκοπίμως σε εκκρεμότητα με πολλά 
υπονοούμενα, για να βοηθήσει κάπως 
και στο κλίμα μύθου που έχει διαβρώσει 
όλη αυτή την υπόθεση, μαζί με τις συνε
χείς βροχές της Γάνδης.

Ενώ η Ελφρίδα που βγαίνει από το 
επεισόδιο του ταξιδιού μετο αερόστατο, 
αντιπροσωπεύει μια συντομότατη ανα
δίπλωση στην εξέλιξη του (κακού) χαρα
κτήρα του Στοππάκιου, ένα σύνδεσμο 
με τον Εξώστη μέσω του ταξιδιού στην 
Αφρική (και στην Ασία) που πραγματο
ποιεί με τον σύζυγό της Στοππάκιο, και 
μια ηθική δίοδο=ο θάνατός της που πε
ριβάλλεται και αυτός από κλίμα μύθου 
(μαζί με τον θάνατο του γερο-Παπέν- 
γκους), προς τη λύση του δράματος.

Η δομική οικονομία του βιβλίου εξυ
πηρετείται συχνά από τις επεμβάσεις 
του Χέλμουθ στην εξέλιξη της ζωής του 
Στοππάκιου. Οι επεμβάσεις αυτές συνο
δεύονται από εξαιρετική βιαιότητα, από 
συνωμοτικά ταξίδια και από εκβια
σμούς, που συνδυάζονται με κάτι σκο
τεινές ιστορίες για μετακινήσεις στρα
τευμάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώ
ρες, προσκλήσεις εφέδρων και προω
θήσεις πολεμικού υλικού στα ανατολικά 
σύνορα (δηλ. προς τη Γερμανία, αν λη- 
φθεί υπόψη η γεωγραφική θέση του Βελ
γίου). Προς το τέλος του βιβλίου, ο Χέλ
μουθ θα εισβάλει στο σπίτι του Στοππά
κιου, ως μυστηριώδης νυχτερινός επι
σκέπτης. Η εξ ίσου μυστηριώδης φυγή 
του από το μονοπάτι του κήπου προει
δοποιεί για την επερχόμενη κήρυξη του 
Πολέμου και ανοίγει τον δρόμο για το 
τέλος του συγκεκριμένου δράματος, 
που είναι στην πραγματικότητα η ισορ
ροπία Ήρωας Στοππάκιος -  αφηγητής 
Βανίλιας, η κάθαρση όμως μένει σε εκ
κρεμότητα (για να επέλθει πολύ αργότε
ρα, όπως έγινε γνωστό απότηνπροηγη- 
θείσαδημοσίευσημέρουςτων Αφρικανι
κών χαρτιών του Στοππάκιου, δηλ. και 
πάλι ο Εξώστης).

Εδώ λοιπόν, ακριβώς, εντοπίζεται το 
ουσιώδες: όλη αυτή η εφιαλτική περι
πλάνηση μέσα στις σελίδες του Ήρωα 
τηςΓάνδηςελέγχετσι από την οπτική του 
αφηγητή Βανίλια. Ο οποίος ζει μετην οι- 
κογένειά του στο παραμελημένο περί
πτερο του μεγάλου κήπου, αφού ο π α 
τέρας του είναι ο αμαξάς του γερο-Πα- 
πένγκους.Στηνπραγματικότητα ο αφη
γητής ζει στο περιθώριο της ζωής του 
Στοππάκιου. Αυτή τη ζωή παραμονεύει

πίσω από γερτά παραθυρόφυλλα ή 
πίσω από κλειστές πόρτες, κάτω από τις 
σκάλες ή ψηλά από τους φεγγίτες. Είναι 
«παρών» στη ζωή, αλλά και στη σκέψη, 
του Στοππάκιου (και όχι μόνον) ακόμα 
και όταν πρακτικά είναι αδύνατον, και 
συλλέγει τα στοιχεία του μέχρι έσχατης 
αλλά όχι άχρηστης λεπτομέρειας.

Η οπτική του αφηγητή διηθείται μέσα 
από ένα πλέγμα αρνητισμού. Αιτία είναι 
ο Στοππάκιος που κατέστρεψε τα 
πάντα με τον χαρακτήρα του και ο αφη
γητής δεν μπόρεσε να σπουδάσει π.χ. δι
κηγόρος (όπως έδειχνε το πράγμα όσο 
ζούσε ο γερο-Παπένγκους) και υπο
χρεώθηκε να «ξεφτίζει τη ζωή του» στα 
υπόγεια των Δικαστηρίων, αφού προη
γουμένως πέρασε τη στρατιωτική του 
θητεία στα χαρακώματα του Μεγάλου 
Πολέμου.

Γι' αυτό, όλο το βιβλίο (δηλ. το γράμ
μα) είναι μεν μια απεγνωσμένη προσπά
θεια να διατηρηθεί η ισορροπία Στοπ- 
πάκιος-αφηγητής (αφού εκ των πραγ
μάτων είναι επιβεβλημένη), παράλληλα 
όμως είναι μία συνεχής υπονόμευσή της 
(σχεδόν σ' όλο το βιβλίο εκ μέρους του 
αφηγητή, προς το τέλος μετέχει και ο 
Στοππάκιος). Η ισορροπίααυτή οφείλει 
τα πλείστα στον αφηγητή που δεν υπο
λείπεται του Στοππάκιου σε τίποτα: και 
εδώ φαντασιώσεις, ροπή προςτο ένοχο, 
ασυδοσία, κατασκοπεία (για ιδία χρή
ση, και όχι υπέρ κανενός εχθρού, έστω), 
εκδικητικότητα. Ακόμα: ένα πιάνο κα
ταντά εφιάλτης και για τους δυο, ενώ η 
σονάτα «Για την Ελίζα» ανακαλεί επίσης 
και στους δυο μια χαμένη νιότη.

Επομένως: από την ισορροπία Στοπ- 
πάκιος-αφηγητής προκύπτει η ταυτό
τητα αφηγητής-Στοππάκιος, ακόμα και 
όταν εκ πρώτης όψεως ισχύει το σχήμα 
άρση/θέση. Ή αλλιώς: ο αφηγητής και ο 
Στοππάκιος είναι δύο εκδοχές του αυ
τού φαινομένου=το χάος=άρση του 
χρόνου, όπου συγκλίνουν αλληλοαναι- 
ρούμενα το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον=περισσότερο ως ένα μετά-πα- 
ρόν=ο Εξώστης (με άλλα λόγια, ο Ν. Κα
χτίτσης απορρίπτει ολοσχερώςτονελιο- 
τικό χρόνο-θέση, όπου η σύγκλιση του 
παρελθόντος και του μέλλοντος ορίζουν 
το διηνεκές παρόν).

Ό ταν ο Στοππάκιος, στο τέλοςτου βι
βλίου, διώχνει τον αφηγητή (έστω και 
εκόντα) από το σπίτι, μέσα σ' ένα κλίμα 
γενικής αμηχανίας, προειδοποιεί για τη 
δικήτουέξοδοστηνΑφρική(επιμόνως,ο 
Εξώστης), μαζί μετην έξοδο του δράμα
τος.

Ο Νίκος Καχτίτσης προβαίνει (προσο
χή : δεκαετία του '60) στη διαχείριση του 
αμφίσημου θέματος προσωπικό γεγο
νός (ο αφηγητής Βανίλιας) -  «ιστορικό» 
γεγονός (ο Ήρωας της Γάνδης), εφαρ
μόζοντας και αυτός εκείνη την κωδικο
ποίηση ποιότητας του λόγου που βασί
ζεται στις υφολογικέςσταθερές: 1) ακρι-
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Ιστορία δεύτερα

Έκλαψε την εποχή (άγρια χρόνια) που όργωναν την στέππα με
αρκούδες-

Ό ταν τρακτέρ άστραφτε (κάτω από έναν ήλιο χάρτινο) ο πόνος 
Με κοντά οι χωριάτες, κομμένα χέρια, ψηλά τα σήκωναν:
Από αίμα να ακουστεί η φωνή τους και από ιδρώτα να ανασάνει 
Το ξημέρωμα, γιατί η νύχτα με τα όπλα, τα φαντάσματα, τον

φόβο,
Δεν παζαρεύει· μόνο τα δέντρα από ξύλο γυάλιζαν σφαίρες 
Στο μέταλλο γύρισε η μέρα και βλέπαν μέσα τον ήλιο 
Τα πρόσωπα, βλογιοκομμένα στο αλάτι*
Δωμάτια ξύπναγαν απ’ τις φωνές 
Παιδιά, που δεν γνώρισαν την μάνα τους αλλά το δέρμα 
Να ανάφτει, να μυρίζει, καμένο παρακάτω, στο κόκκαλο, 
Ξεραμένο σπάει, σκονίτσα φύλλο, ξερό.
Στον ιδρώτα ταξίδευε και ρίζωνε
Μια φλέβα όρθια, όπως στον άνεμο κόντρα ξυπνάς
(Και ο τίγρης την όσφρηση ξεσχίζει πατώντας
Απαλά χωρίς βιάση) με βία όμως τα χρόνια πέρα η θάλασσα
Ένα καραδάκι με πανάκί σταυρωτό τρέχει στον τοίχο
Α πό την υγρασία το φως κολυμπά πίσω από τα σίδερα
Σπαθιά πέφτουν! μια φωτογραφία που κάηκε
Στο χώμα πυροβόλησε ένα σφύριγμα, φορώντας,
Τα άλογα, ξυπνώντας, στο χιόνι ένα μάτι πλάγιαζε ορτό! παρα

καλετά!
Ρίχνει γυαλιά μπαμπάκια του παραδείσου* σπάζαν 
Δεντράκια, ξυλάκια, τρέχαν στην καρδιά τους...
Στάζει βροχή, καθώς μουσική στο προαύλιο: μάζευαν χόρτα, 
Μεγάλωναν στα χέρια, πράσινα, τον ήχο έτρεφαν 
Σκυφτά, ψηλαφητά, να τρίβουν ταμπάκο και σκατά,
Μια μυρουδιά μπαρούτι κόκκινο αρπάζει 
Μαντήλι στ’ άστρα, (όχι για χαιρετισμό: κηδεία)
Δάκρυα καυτά πυρώνει χαμηλά, στάζει ο ιδρώτας άνεμος -  
Και γυρνάει τις εικόνες τσίρκο με σχοινοβάτη -  θάνατο 
θανατοποινίτη ιδιοκτήτη πέρα ερημιά...

6ολογία στις πλέον λεπτές καταστάσεις *
2) διάλογος αντεγκλήσεων μεταξύ (α) 
λόγιας και (6) «προσωπικής» γλώσσας*
3) υπαινικτικότητα* 4) παρενθετική 
ανάλυση και κριτική* 5) προληπτική 
αναφορά* 6) απροσδόκητη γλωσσο
πλαστική ονοματοποιία* 7) θεματική εκ
κρεμότητα (μετρά το γεγονός, δεν είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένα «τέλος») * 8) 
εικαστικός και μουσικός σχολιασμός* 9) 
χρονικές παλινδρομήσεις* 10) τέλος και 
κυρίως, η επίμονη και διαβρωτική «πα
ρουσία» του μείζονος δρώντος παρά
γοντος του 6ι6λίου=η προσωπική εμ
πλοκή του συγγραφέα.

Η κωδικοποίηση αυτή που ανήκει στις 
παραμέτρους της σύγχρονης λογοτεχνι
κής εκφραστικής, ιχνηλατείται ως ειδο- 
ποιόςτεχνική σεορισμένα ισχυρά και με
ρικά ισχυρότερα προϊόντα της ελληνι
κής μεταπολεμικής πεζογραφίας. Ιδιαί
τερα, σε ό,τι αφορά τον Νίκο Καχτίτση 
(πέρα από την αφοπλιστι κότατη και διο
ρατικότατη αυτο-κριτική του: «Το βι- 
βλίο μου το βρίσκω σωστό αριστούργη
μα», Γ ιώργοςΔανιήλ, ό.π.π., σελ. 135): Η 
σταθερά (1) χρησιμοποιείται σε επικίν
δυνα υψηλό βαθμό, και η σταθερά (2β) 
υπερέχει σε συναισθηματική φόρτιση. 
Ενώ η εφηβική οργή που υπαγορεύει το 
γράμμα του γέρου πια Βανίλια και δε
σμεύει τις απίθανες αντιδράσεις του 
Στοππάκιου Παπένγκους, δικαιολογεί 
τον κατά Αλέξη Ζήρα (περ. Τομές, 6, 
Νοέμβρης 1976, σελ. 45-46, όπου κριτική 
για την έκδοση Ν. Καχτίτσης Έργα I, Η 
Ομορφάσχημη, Το ενύπνιο, Ποιοι οι Φί
λοι, Αθήνα, Κέδρος 1976) αναπαλλο
τρίωτο «Εφηβισμό» του Νίκου Καχτί
τση. Συνεπής προς τον οποίον, ο Ή- 
ρωας της Γάνδης συνεπικουρούμενος 
και από το εξώφυλλο του Σωτήρη Σό- 
ρογκα στις εκδόσεις Στιγμή (επιπλέον, η 
διαστροφή του φιλολόγου δεν κατάφερε 
να εντοπίσει ει μη μόνον 2 τυπογραφικά 
λάθη, σελ. 17 και 232), προπετώς αντέχει 
να ικανοποιεί την αγορά των σημερινών 
αισθήσεων, είκοσι ένα χρόνια μετά.

* * * * * * *

Η Εύα Αούνα λέει: «...τίποτα δεν 
υπήρχε στ' αλήθεια, ...η πραγματικό
τητα ήταν μια αόριστη και ζελατινένια 
ύλη που οι αισθήσεις τη μισο-συνελάμ- 
βαναν»* και «το σύμπαν το φτιαγμένο 
από τη δύναμη της φαντασίας είχε πιο 
γερό κι ανθεκτικό περίγραμμα από τη 
συγκεχυμένη περιοχή, όπου τριγύριζαν 
τα πλάσματα από σάρκα και οστά που 
βρίσκονταν γύρω μου» (σελ. 227)* και 
τούτο, «σύμφωνα με την αρχή πως είναι 
δυνατό να κατασκευάσουμε την πραγ
ματικότητα στα μέτρα της ίδια μας της

επιθυμίας» (σελ. 367), αφού «η πραγμα
τικότητα δεν είναι μόνο αυτό που συλ
λαμβάνουμε στην επιφάνεια, αλλά έχει 
ακόμα μια μαγική διάσταση κι αν κανείς 
έχει όρεξη, είναι νόμιμο να τη μεγαλο
ποιήσει και να τη χρωματίσει, ώστε το 
πέρασμά μας από αυτή τη ζωή να μην 
είναι τόσο ανιαρό» (σελ. 34).

Επομένως, για τρίτη φορά, στο τρίτο 
αυτό βιβλιστής Ιζαμπέλ Αλιέντε, ύστερα 
από το Σπίτι των πνευμάτων (μτφ. 
Κλαίτη Σωτηριάδου-Μπαράχας, Ωκεα- 
νίδα 1986) και Του έρωτα και της σκιάς 
(μτφ. Μάγια-Μαρία Ρούσσου, Ωκεα- 
νίδα 1987), η πραγματικότητα (η ιστο
ρία) συνδιαλέγεται με τον μύθο (η φαν
τασία), και ο χρόνος μετράται συγκεχυ
μένος με τον τύπο της σύμπτωσης του 
παρελθόντος=αόριστη μνήμη και του 
μέλλοντος=προοπτική έστω και ασα
φής, σε ένα δυναμικό όσο και βασανι
στικό διαρκέςπαρόν. Είναι το ίδιοπαρόν

που έχει διαβρώσει τα δύο προηγούμενα 
βιβλία αφήνοντας κάθε φορά το δράμα 
σε εκκρεμότητα, άλλωστε και στην προ
κειμένη περίπτωση τίποτα δεν εξασφα
λίζει ένα τέλος (ευτυχισμένο ή όχι).

Οι κύριες παράμετροι που ορίζουν 
αυτό το καθεστώς, είναι οι άξονες Εύα 
Αούνα και Ρολφ Καρλέ, που προσδιορί
ζονται και περιορίζονται από επί μέ
ρους συνιστώσες, ως εξής:
(α) Εύα Αούνα <- μητέρα Κονσουέλο [<- 
θάλασσα-ιεραπόστολοι-ταξίδι με μονό
ξυλο στους παραπόταμους προς την 
πόλη-μοναστήρι των Αδελφών του 
Ελέους-καθηγητής Τζόουνς]-πατέρας 
κηπουρός ιθαγενής-μιγάς μαγείρισσα 
νονά-βαλσαμωμένο πούμα-μαύρη Ελ- 
βίρα-ο πίνακας με θέμα τη θάλασσα- 
Ουμπέρτο Ναράγχο-Μελέσιο/Μιμί- Α- 
γουα Σάντα/Ριάδ Αλαμπί [<- Σουλέμα- 
Καμάλ]-δημοσιογράφος Αραβένα-Ρολφ 11 
Καρλέ.
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(6) Ρολφ Καρλέ <- [πατέρας -Δούκας 
Καρλέ-μητέρα-αδέλφια Χότσεν και Κα- 
τα ρίνα]-θάλασσα/υπερατλαντικό τα- 
ξίδι/Ν. Αμερική-δημοσιογράφος Αρα- 
6ένα-Ουμπέρτο Ναράγχο-Μελέσιο/Μι- 
μ ί- Ε ύα Αο ύνα -' Αγο υα Σά ντα/α ντά ρτες.

Οι παράμετροι (α) Εύα Αούνα και (6) 
Ρολφ Καρλέτέμνονται σε κάποιο σημείο, 
που συμβατικά ελέγχεται από τη συνι
στώσα Μελέσι ο/Μ ι μ ί. Αυτό το ση μ ε ί ο το- 
μής για μεν την παράμετρο (α) σημαίνει 
τη συμπλή ρωση το υ συστή ματος των τι
μών της, ενώ για την παράμετρο (6) ση
μαίνει το καθοριστικό αίτιο για τη συμ
πλήρωση του δικού της συστήματος τι
μών. Πάντως, για αμφότερες τις παρα
μέτρους το σημείο τομής προειδοποιεί 
για την ευθεία προς την έξοδο του δρά
ματος, ενώ έχει ήδη προοιωνισθεί από 
ορισμένες σημαντικές (η λ. από το ση
μαίνω) αναλογίες. Π.χ. ο χρόνος συγκε
χυμένος για τον άξονα (α) Εύα Αούνα (το 
μυθικό κλίμα της Ν. Αμερικής) αρχίζει 
στη θάλασσα και ενισχύεται και αργό
τερα από τη θάλασσα (ο πίνακας με το 
θαλασσινό τοπίο)* σαφέστερος για τον 
άξονα (6) Ρολφ Καρλέ (πραγματιστική 
Ευρώπη) ο χρόνος=είσοδος στην Ν. 
Αμερική αρχίζει επίσης από τη θάλασσα 
(το υπερατλαντικό ταξίδι). Και στους 
δύο άξονες (α) και (β) υπάρχει ένα καθο
ριστικό αλλά συμβατικό=χωρίς όνομα 
μέγεθος, ο ιθαγενής κηπουρός πατέρας 
και η ταπεινωμένη μητέρα, αντίστοιχα. 
Και στους δύο άξονες (α) και (6), η μη
τέρα χρησιμοποιείται ως ο καταλύτης 
για την οικονομία του δράματος, 
πράγμα που ισχύει επίσης για τον βαλ- 
σαμωτή καθηγητή Τζόουνς και τον δη
μοσιογράφο Αραβένα, αντίστοιχα. Η 
αυτοκτονία της Σουλέμα/άξονας (α) και 
ο φόνος του Δούκας Καρλέ από τους μα
θητές του/άξονας (6) δεσμεύουν προλη- 
πτικάτομείζονπεδίοσύγκλισηςτωνδύο 
αξόνων, που είναι η επαναστατημένη 
πρωτεύουσα. Και πάνω απ ' όλα, εντο
πίζονται οι δύο κοινοί παράγοντες που 
άλλο δεν κάνο υν πα  ρά να ση μ ατοδοτο ύν 
την παράλληλη πορεία των αξόνων (α) 
και (6) προς την έξοδο: πρώτιστος π α 
ράγων ο καθηγητής των ιταλικών σε ιν
στιτούτο ξένων γλωσσών Μελέσιο. 
Κάτω από μια ανδρική επιδερμίδα κρύ
βεται η γυναίκα Μιμ ί που ασφυκτιάτρα- 
γουδώντας στο καμπαρέ των τραβεστί, 
και κατορθώνει να επιβάλει τελικά ως 
συμβιβαστική λύση, κοινωνική και αι
σθητική, μια μορφή ερμαφρόδιτου αγ
γέλου. Απότην άλλη μεριά, ο μικρός μόρ
της και αργότερα επαναστάτης Ουμ- 
πέρτο Ν α ράγχο ,θαυμαστήςτουΤσεκαι 
του Φιδέλ Κάστρο, μετέχει με ανάλογο 
ποσοστό ευθύνης στην αφηγηματική 
εξέλιξη. Στη δική του ακτίνα επιρροής (η

απελευθέρωση των συντρόφων ανταρ
τών από την τρομερή φυλακή της Σάντα 
Μαρία) ανήκουν τόσο το υποχρεωτικό 
ταξίδι του Ρολφ Καρλέ όσο και η εξίσου 
υποχρεωτική επιστροφή της Εύα Αούνα 
στο ινδιάνικο χωριό Αγουα Σάντα, που 
οδηγούν το βιβλίο προς την εκτόνωση.

Είναι χρήσιμο να σχολιάσουμε τους 
δύο άξονες και μεμονωμένα. Στην περί
πτωση Εύα Αούνα: (1) Η προϊστορία 
ορίζεται δίπλα στη θάλασσα από τη μη
τέρα Κονσουέλο με τα κόκκινα μαλλιά, 
που πρόλαβε να στριμώξει μέσα στη 
σύντομη ζωή της τη ζούγκλα και τους 
προτεστάντες ιεραπόστολους, το μονα
στήρι των Αδελφών του Ελέους και τον 
βαλσαμωτή καθηγητή Τζόουνς, πρινπε- 
θάνει ένα σχεδόν μυθικό θάνατο από 
κόκαλο κοτόπουλου την παραμονή των 
Χριστουγέννων, αφήνοντας πίσω της 
ένα ανελέητο κενό και μια παρακατα
θήκη λέξεων (οι λέξεις είναι δωρεάν) να 
προεξοφλούν ένα μέλλον για την Εύα 
Αούνα (η Εύα Αούνα επικαλείται στις δύ
σκολες στιγμές το πνεύμα της μαμάς 
που δεν ακούει πάντα, η Εύα Αούνα έχει 
μανία να διηγείται παραμύθια και ιστο
ρίες για παρηγοριά δική της ή των άλ
λων).
(2) Τα όρια του κόσμου για την Εύα 
Αούνα είναι τα κάγκελα του κήπου. Απ' 
έξω περνά όλη η μακρο-ιστορία: οι φό
νοι της δικτατορίας, οι φοιτητικές ανα
ταραχές, οι πολιτικές εξελίξεις, η λιτα
νεία της ξηρασίας κ.ο.κ. Από μέσα ξε
κινά η μικρο-ιστορία για την Εύα Αούνα, 
όταν μια σουκουρουκού δαγκώνει τον 
παγενή κηπουρό και η Κονσουέλο γεννά 
αβοήθητη την κόρη της μέσα σε κοινωνι
κές αντιφάσεις («άσχημη δουλειά, είναι 
θηλυκό» και «γεννήθηκε με τα πόδια, εί
ναι τυχερό σημάδι») και αντικομφορμι- 
σμούς («το επώνυμο δεν έχει σημασία»).
(3) Η μιγάς μαγείρισσα-νονά και η μαύρη 
Ελβίρα κινούνται στο περιθώριο του 
δράματος, αλλά έτοιμες να επέμβουν 
στην πορεία που ακολουθεί η Εύα Λού- 
να.
(4) Το βαλσαμωμένο πούμα και ο μεγά
λος πίνακας με τη χρυσαφένια κορνίζα
-  το ανοιχτό παράθυρο στον θαλασσινό 
ορίζοντα -  τα κύματα -  τα βράχια -  τον 
ουρανό με την καταχνιά και τους γλά
ρους είναι οι μεσάζοντες μεταξύ προϊ
στορίας και παρόντος για την Εύα Αού
να, με μια ισχύ σχεδόν φετιχιστικά δυνα- 
στευτική.
(5) Ο Μελέσιο/Μιμί ανακαλεί, με τολ
μηρή ενδεχομένως συλλογιστική, τους 
Μποέμ του Πουτσίνι, αν λάβουμε 
υπόψη μας την ιταλική του καταγωγή 
και κυρίως το ηθικό (η λ. από το ήθος) 
κλίμα μέσα στο οποίο κινείται, και που 
αφορά κατά μέγα μέρος τη μοίρα των 
γυναικών, αρχέτυπων ή όχι, μέσα σε πε
ριοριστικές κοινωνίες. Αν θέλουμε, μπο- 
ρούμεναπάμε και πιο μακριά, π.χ. μέχρι

την Τουραντώ/ΐ] χειραφέτηση των μορ
φωμένων γυναικών. Ό ταν μάλιστα στο 
διφυές Μελέσιο/Μιμί αντιβάλουμε την 
υποθήκη του άραβα (δηλ. ανατολίτικη 
αντίληψη, έχει σημασία) Ριάδ Αλαμπί 
προς την Εύα Αούνα (το πρώτο της τα
ξίδι στην 'Αγουα Σάντα) «πρέπει να μελε
τήσεις για να μπορέσεις να κερδίσεις 
μόνη σουτη ζωή σου, κόρη μου, δενείναι 
καλό να εξαρτάσαι από έναν άντρα, να 
θυμάσαι πως όποιος πληρώνει διατά
ζει» (σελ. 225), τότε η κατάληξη στην Του- 
ραντώ  δεν μοιάζει και τόσο απροσδόκη
τη.
(6) Ο άραβας Ριάδ Αλαμπί, ο επικαλού
μενος Τούρκος, από ένα πλαστό τουρ
κικό διαβατήριο, μετο οποίο ο πατέρας 
του τον είχε εφοδιάσει αγοράζοντάς το 
από ένα λαθρέμπορο πρόξενο στη Μέση 
Ανατολή, και το οποίο τον είχε οδηγήσει 
στη νοτιοαμερικάνικη Αγουα Σάντα 
από ένα δρόμο πάνω από τις Ανδεις όλο 
ανησυχία, ως να επρόκειτο για ένα μα
κρινό ταξίδι στην έρημο, ο άραβας λοι
πόν Ριάδ Αλαμπί ερεθίζει ακριβώς το 
πρόβλημα της μόρφωσης και της χειρα
φέτησης των γυναικών, έτσι όπως διη
θείται μέσα από ένα πρίσμα συναισθη
ματικών εξαρτήσεων και αναφορών.

Αυτά ως προς την πολυσημία του 
άξονα Εύα Αούνα. Στην περίπτωση του 
Ρολφ Καρλέ τα πράγματα είναι σχεδόν 
μονοσήμαντα. Εκείνο που βαρύνει, είναι 
ο τύραννος πατέρας και δάσκαλος Λού- 
κας Καρλέ -  τύραννος σεό,τι αφορά την 
οικογένεια και σεό,τι αφορά τους μαθη
τές του. Το κλίμα τρόμου που επιβάλλε
ται στο σπίτι, υπαγορεύει τη χειροδικία 
κατά του πατέρα και τη φυγή του άλλου 
γιου Χότσεν, τη συναισθηματική έωςφυ- 
σική εξάντληση της ήδη άρρωστης κό
ρης Καταρίνα, και -κ υ ρ ίω ς-  ένα ακα
τονόμαστο, σφοδρό πόθο στην ταπει
νωμένη καρδιά της μητέρας (χωρίς όνο
μα, κωδικοποίηση του εξευτελισμού 
των γυναικών) που αφορά τη φυσική 
εξόντωση αυτού του πατέρα-αφέντη. 
Στην εκπλήρωση αυτού του πόθου εν- 
τέλλονται, από ένα ομόλογο καθεστώς 
τρόμου, να προβούν οι μαθητές του 
Λούκας Καρλέ. Ό ταν ο ταχυδρόμος τον 
βρίσκει μέσα στο δάσος να αιωρείται 
κρεμασμένος από ένα δέντρο, αρχίζει 
ουσιαστικά το ταξίδι του Ρολφ Καρ- 
λέ=απόφαση της μητέρας για τη συναι
σθηματική/βιολογική του επιβίωση, στη 
Ν. Αμερική. Η συνέχεια για τον Ρολφ 
Καρλέ είναι στην ουσία μια διαδικασία 
προσέγγισης προς το μείζον περιβάλλον 
της Εύα Αούνα, μέσα από τους κοινούς 
παράγοντες Ουμπέρτο Ναράγχο και 
Μελέσιο/Μιμή, και με σταθερό μέσον 
επαφής τον δημοσιογράφο Αραβένα.

Επομένως, με το βιβλίο Εύα Λούνα 
συμπληρώνεται (;) το πακέτο των προ
τάσεων της Ιζαμπέλ Αλιέντε για το σύ
στημα βιοθεωρίας που αναπτύσσεται



και στα δύο προηγούμενα βιβλία (Το 
σπίτι τωνπνευμάτων, Του έρωτα και της 
σκιάς), και στο οποίο οι γυναίκες ορί
ζουν τελεολογικά την πρόοδο των γεγο
νότων / η μικρο-ιστορία κάτω από το 
βάρος της μακρο-ιστορίας και χωρίς κα- 
μ ία διάθεση χειραφέτησης από την δεον
τολογία και την αισθητική του μύθου. 
Στο Σπίτι των πνευμάτων υπερέχει ο 
μύθος, στο βιβλίο Του έρωτα και της 
σκιάς υπερέχει η ιστορία, γενικώς. Στην 
προκειμένη περίπτωση (Εύα Λούνα), 
μπορούμε να δεχθούμε ότι η ιστορία 
συντηρεί ένα διάλογο αντεγκλήσεων με 
τον μύθο. Πάντως, το βιβλίο Εύα Λούνα 
βρίσκεται πλησιέστερα προς το ήθος 
του Σπιτιού των πνευμάτων.

Μέσα από αυτή την οπτική, ανι- 
χνεύονται ορισμένες αναλογίες που 
ελέγχονται ως σταθερές κωδικοποίησης 
του συστήματος που προτείνει η Ιζαμ- 
πέλΑλιέντε στα τρία βιβλία. Ετσι π.χ.:
(1) Η Κονσουέλο (Εύα Λούνα) που ανε
βαίνει μπουσουλώντας σαν γυμνό κου
τάβι στο καράβι των ιεραποστόλων από 
τη γέφυρα της αποβάθρας και ορίζει την 
αρχή του παρόντος μύθου, καθώς και 
το ταξίδι με μονόξυλα στους παραπότα
μους προς την πόλη, αλλά και ο πίνακας 
με το θαλασσινό τοπίο, ανακαλούν τον 
σκύλο Μπαραμπάς που «εισήλθεν εις 
την οικογένειαν δια της θαλασσίας 
οδού» και εισηγήθηκετον μύθο στο Σπίτι 
τωνπνευμάτων.
(2) Τα κόκκινα μαλλιά της Κονσουέλο (η 
κόκκινη πλεξούδα της νοσταλγίας για 
την Εύα Λούνα) είναι ένα στοιχείο-φετίχ, 
ομόλογο προς τα πράσινα μαλλιά της 
Ρόζα στο Σπίτι των πνευμάτων.
(3) Το πνεύμα της Κονσουέλο που επικα
λείται, άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε όχι, η 
Εύα Λούνα, παραπέμπει στα αγαθά 
πνεύματα που προστατεύουν τις γυ
ναίκες. Κλάρα,Μπλάνκα και Αλμπατου 
Σπιτιού των πνευμάτων, είναι όμως ανί
σχυρα μπροστά στις μεγάλες καταστρο
φές που φέρνει η πρόοδος της ιστορίας. 
Αλλωστε, τα πνευματιστικά κόλπα της 
Κλάρα συνεχίζονται με συνέπεια στις 
φαντασιώσεις της Εύα Λούνα (να γίνει 
καπνός και να γλιστρήσει ανάμεσα στα 
σίδερα της κλειδωμένης καγκελόπορ- 
τας, ή να βγάλει φτερά και να πετάξει 
πάνω από τις στέγες).
(4) Η σιωπή που επιβάλλει στον εαυτό 
της η Εύα Λούνα μετά την αυτοκτονία 
της Σουλέμα, έχει το παρελθόν της στη 
σιωπή που επέβαλε στον εαυτό της η 
Κλάρα μετά τον θάνατο και τη νεκροψία 
της Ρόζα στο Σπίτι των πνευμάτων.
(5) Το δικέφαλο μωρό της μαγείρισσας- 
νονάς της Εύα Λούνα, το πεθαμένο και 
πεταμένο από τον αγωγό των σκουπι- 
διών, παραπέμπει στη Ρόζα Του έρωτα 
και της σκιάς και στο νεκρό μωρό της 
που έπεσε από το φεγγίτη.
(6) Η ηθική του Μελέσιο/Μιμί στο βιβλίο

Εύα Λούνα, είναι μια εξελιγμένη μορφή 
της ηθικής του ομοφυλόφιλου Μάριου 
(Του έρωτα και της σκιάς) που επιβάλλε
ται στους ανώτερους κύκλους της χούν
τας και φυγαδεύει τους κυνηγημένους.
(7) Τα ζώα-φετίχ: Ο Μπαραμπάς, το 
σκυλί της Κλάρα (Το σπίτι των πνευμά
των), η Κλέο, το σκυλί της Ιρένε Μπελ- 
τράν (Του έρωτα και της σκιάς), το βαλ
σαμωμένο πούμα για την Εύα Λούνα.
(8) Ο Ρολφ Καρλέ (Αυστρία, δηλ. Ευρώ
πη, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) στην Εύα 
Λούνα, έχει το ομόλογό του στον Φραν- 
σίσκο Λεάλ (Ισπανία, δηλ. Ευρώπη, Εμ
φύλιος) Του έρωτα και της σκιάς.
(9) Η οργανωμένη πορνεία που επιβάλ
λεται στα ανώτερα κλιμάκιατηςχούντας 
(Το σπίτι των πνευμάτων) προωθείται 
ως Ανταρσία των Πορνείων στην Εύα 
Λούνα.
(10) Η αμφίδρομη αντίδραση μητέρα- 
κόρη που ελέγχει τον μύθο στο Σπίτι των 
πνευμάτων, επανεμφανίζεται στην Εύα 
Λούνα με την ίδια ένταση, αφού είχε 
πρόσκαιρα τεθεί εν αμφιβόλω στο βιβλίο 
Του έρωτα και της σκιάς.
(11) Η μουσική που σχολιάζει ακατά- 
παυστα και με συνέπεια προς τη νοτιοα- 
μερικάνικη αίσθηση τα γεγονότα: Βί- 
κτορ Χάρα για το Σπίτι των πνευμάτων, 
Κάρλος Γκαρντέλ για το βιβλίο Του 
έρωτα και της σκιάς, Μπολερό και τα 
τραγούδια της παιδικής ηλικίας για την 
Εύα Λούνα. Ή : Ο Μπετόβεν και ο Ύμνος 
στη χαρά που τραγουδούν οι φυλακι
σμένες γυναίκες στο Σπίτι των πνευμά
των, ο Μπετόβεν και η προτομή του που 
εκλαμβάνεται ως προτομή του πιο θαυ
ματουργού Αγιου Χριστόφορου στο ει
κονοστάσι της μαγείρισσας-νονάς (Εύα 
Λούνα).
(12) Ό σο για την ηθική του χρόνου: ο 
συγκεχυμένος και αόριστος χρόνος, το 
παρελθόν και το μέλλον που συγκλίνουν
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σ' ένα διαρκές παρόν ( ο ελιοτικός χρό
νος), όπως καταγράφεται στο Σπίτι των 
πνευμάτων, ισχύει και για την Εύα Λού
να. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο Του 
έρωτα και της σκιάς, όπου πρόκειται 
αποκλειστικά για το οδυνηρό, μονοδιά
στατο παρόν.
(13) Τέλος ο χώρος: στα δύο προηγού
μενα βιβλία, Τοσπίτιτωνττνευμάτωνκα\
Του έρωτα και της σκιάς, έχουμετη Χιλή. 
Εδώ (Εύα Λούνα) έχει επιλεγεί η Βενε
ζουέλα (;), πουχω ρίςνα κατονομάζεται 
σαφώς, προκύπτει όμως εμμέσως από 
τασυγκεκριμένασημαίνονταπουχρησι- 
μοποιούνται, έστω και συγκαλυμένα. Ε
τσι π.χ. ο τύραννος Ευεργέτης παραπέμ
πει (;) στον αγράμματο δικτάτορα Juan 
Vicente Gómez (1908-1935, ο χρόνος της 
εξουσίας του), τον επωνομαζόμενο ΕΙ 
Benemeríto. Η φυλακή τηςΣάντα Μαρία 
παραπέμπει (;) στην τρομερή φυλακή La 
Rotunda. Ενώ διαβρωτική είναι η αί
σθηση του πετρελαίου και της αλόγι
στης έως καταστρεπτικής εκμετάλλευ
σής του.
(14) Σχετικά με την τεχνική: Το βιβλίο Το 
σπίτι των πνευμάτων (υποτίθεται ότι) 
χρησιμοποιεί ως πηγές παιδικά τετρά
δια με προσωπικές σημειώσεις και προ
σωπική αλληλογραφία των ηρώων. Η 
ανάπτυξη των τριών κεφαλαίων στο 
δεύτερο βιβλίο Του έρωτα και της σκιάς 
είναι στην ουσία συγκεκριμένη τεκμη
ρίωση των προηγουμένων δίκην μόττο 
κειμένων της χιλιανής σύγχρονης ποιή- 
τριας και τραγουδίστριας Βιολέτα Πάρ- 
ρα, του χιλιανού ποιητή των αρχών του 
αιώνα Βισέντε Ουιντόμπρο-Φερνάντες, 
γνωστού ως Βισέντε Ουιντόμπρο και 
του Πάμπλο Νερούδα. Το βιβλίο Εύα 
Λούνα ακολουθεί τον τρόπο των παρα
μυθιών και παραπέμπει στη λυτρωτική 
αφήγηση ιστοριών, πρβλ. το απόσπα
σμα από τις Χίλιες και Μία Νύχτες, που 
προτάσσεται του βιβλίου ως μόττο, 
αλλά και τα ποιήματα του Αρούν Αλ Ρα- 
σίντ (σελ. 188). Σε ένδεκα και ένα τελευ
ταίο/το δωδέκατο κεφάλαια, η Εύα 
Λούνα ιχνηλατεί την πορεία της, πραγ
ματοποιώντας ταυτόχρονα μια επί
σκεψη στον χρόνο της μητέρας της. Οι 
ιστορίες που διηγείται, εξυπηρετούν 
στην ουσίατηνπλήρωση συναισθηματι
κών κενών (αρχής γενομένης από το 
κενό που άφησε ο θάνατος της Κον
σουέλο), συμπεριφερόμενες ως παρα
μυθία (για να παίξουμε με τις λέξεις, 
αφού και το όνομα Κονσουέλο παρηγο
ριά σημαίνει).

Η διαχείριση του υλικού έχει επιβάλλει 
την εναλλαγή των αφηγη ματι κών εξομο
λογήσεων και των αναδρομικών ανα
μνήσεων σε πρώτο πρόσωπο/η Εύα 
Λούνα και των εξ αντικειμένου περιγρα
φών σε τρίτο πρόσωπο/ο Ρολφ Καρλέ. 13 
Και βεβαίως, πάντα η προσωπική εμ-



πλοκή της Ιζαμπέλ Αλιέντε/ο συγγρα- 
φέας-αφηγητήςδιαρκώςπαρών στοπε- 
δίο των γεγονότων, ακόμα και όταν 
πρακτικά είναι αδύνατον.

Το ύφος, όπως τουλάχιστον προκύ
πτει από τη μετάφραση, έλκει πολλά 
από το βιβλίο Του έρωτα και της σκιάς, 
χωρίς να κατορθώνει να αναπαραγάγει 
την αξεπέραστη πολυσήμαντη ορμητι- 
κότητα του Σπιτιού των πνευμάτων. Έ
χουμε δηλ. κι εδώ μια λειτουργικότατη 
πρισματικότητα τρυφερότητας και πό
νου, όπου ενίοτε υφέρπει απειλητική αν 
και συγκρατημένη οργή, στην ένταση 
που υπαγορεύει η εξαντλητική και συ
χνά απρόοπτη πορεία των γεγονότων. 
Η αρχή του βιβλίου με την ιστορία της 
Κονσουέλο και των ιεραποστόλων, όλη η 
θεωρία για την πραγματικότητα και τις 
δυνατότητες συμπλήρωσής της ανά
λογα με τις προσωπικές μας επιθυμίες 
(πρβλ. π.χ., σελ. 34,227,367), όλο το επει
σόδιο του θανάτου της Κονσουέλο στο 
τρίτο κεφάλαιο, το Παλάτι των Φτωχών 
στο πέμπτο κεφάλαιο που επανέρχεται 
και στο ενδέκατο, όλο το επεισόδιο για 
τον Ριάδ Αλαμπί και την αυτοκτονία της 
Σουλέμα στο έκτο και στο όγδοο κεφά
λαιο, οι επικλήσεις προς τη μητέρα που 
διακόπτουν συχνά και σε πρώτο/δεύ
τερο πρόσωπο την εξέλιξη της αφήγη
σης, οι χαρακτήρες μιγάς μαγείρισσα- 
νονά, μαύρη Ελβίρα και Μελέσιο/Μιμί, η 
ζωή του Ρολφ Καρλέ στην Αυστρία (δεύ
τερο και τέταρτο κεφάλαιο): είναι ειδο
ποιό της υφολογικής κωδικοποίησης 
σημεία αυτήςτηςπορείας.

Η λειτουργία της γλώσσας με την αμε
σότητα του προφορικού λόγου των π α 
ραμυθιών και των προσωπικών εξομο
λογήσεων ανταποκρίνεται για άλλη μια 
φορά επαρκώς στις απαιτήσεις μιας 
ατομικής περιπέτειας, στην οποία τα 
αγαθά πνεύματα της λατινοαμερικάνι- 
κης ουσίας παρακολουθούν παραμο
νεύοντας στη γωνία τον έρωτα και τις 
σκιές (ιδίως, αυτές).

Δεν ενδιαφέρει πλέον αν η Ιζαμπέλ 
Αλιέντε έχει σκοπό να συμπληρώσει τη 
μυθολογία της ή να επεκτείνει την πινα
κοθήκη της. Το στίγμα της κατέστη πε
ρισσότερο από σαφές μ' αυτά τα τρία βι
βλία (Το σπίτι των πνευμάτων, Του 
έρωτα και της σκιάς, Εύα Λούνα). Τα 
οποία άλλωστε αφήνουν πολλά περι
θώρια συνέχισης του προσωπικού μύ
θου κάτω από την οπτική της ιστορίας 
στο διηνεκές, και υπόσχονται την προο
πτική αμφίσημου τέλους. Ή αλλιώς: ο 
χρόνος βοηθάει να διηγηθούμε πολλά 
παραμύθια, ακόμα και μερικά μ' ευτυχι
σμένο τέλος, όπως τελειώνει η Εύα 
Λούνα το βιβλίο, που οφείλει πάρα 
πολλά στη μετάφραση της Κλαίτης 

14 Μπαράχας-Σωτηριάδου, μετάφραση 
ρέουσα και κυριολεκτική, όπως πάντα.
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Μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του Παρθενώνα· 
την έχει αποδώσει μεταξύ 1436 και 1444 ο Κυριάκός ο Αγκω- 
νίτης και έχει περιληφθεί στην εικονογράφηση του εξαιρε
τικά ενδιαφέροντος βιβλίου του Christopher Hitchens Ta 
Ελγίνεια Μάρμαρα, δίγλωσση -ελληνική και αγγλική -  
έκδοση (Νέα Σύνορα, Αθήνα 1988, σσ 269), που προλογί
ζεται από τη Μελίνα Μερκούρη και τον Μανόλη Ανδρόνικο 
και συμπληρώνεται με το άρθρο του καθηγητή Robert Brow
ning «Ο Παρθενώνας στην Ιστορία» και το άρθρο «Η αποκα
τάσταση του Παρθενώνα» του Graham Binns, αντιπροέδρου 
της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμά
ρων.

Ο δημοσιογράφος Κρίστοφερ Χίτσενς, είναι από χρόνια 
γνωστός για τα άρθρα του που αναφέρονται στο Κυπριακό 
και το βιβλίο του Κύπρος (1984) αποτελεί ένθερμη συνη- 
γορία υπέρ των δικαίων του κυπριακού λαού. Στο βιβλίο 
αυτό αντιμετωπίζοντας το ερώτημα: «Πρέπει να επιστρα- 
φούν στην Ελλάδα;» ο Χίτσενς παρουσιάζει μια ψύχραιμη 
και νηφάλια έκθεση του ζητήματος από τις απαρχές του. Η 
σύληση του μοναδικού μνημείου, που διέπραξε με σουλτα- 
νικό φιρμάνι ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην 
Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 19ου αιώνα προκαλώντας 
ανυπολόγιστες καταστροφές κατά την αφαίρεση των γλυ
πτών. Η μεταφορά τους στην Αγγλία όπου προορίζονταν 
για την ιδιωτική συλλογή του. Η αναγκαστική, λόγω οικο
νομικών δυσχερειών, εκποίησή τους στο «έθνος». Οι αντι
δράσεις συγχρόνων του, όπως ο λόρδος Βύρων, για το βαν
δαλισμό. Η μετέπειτα ανακίνηση του θέματος της επι
στροφής των κλεμμένων μαρμάρων στα τέλη του περα
σμένου αιώνα, στα 1924, στα 1941 ως την επίσημη υποβολή 
του αιτήματος στα 1982 από τη Μελίνα Μερκούρη.

Εκείνο που πετυχαίνει κυρίως με την έκθεσή του ο συγ
γραφέας είναι η υπονόμευση της επικρατούσας σε πολλούς 
συμπατριώτες του αντίληψης, ότι τα Μάρμαρα δικαίως 
-νομικά και ηθικά- κατέχονται. Λοιπόν, όχι δικαίως: είναι 
προϊόντα αρπαγής και απάτης.

Ε. ΑΠΟΣΤΟΑΑΚΗΣ



τα βιβλία της «γνώσης»

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ
ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 
ΤΟΥ ΦΟΥΚΩ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

0 εκδότης με χαρά 
αναγγέλλει ότι έρως, 
πάθος, θάνατος, 
σατανισμός,σωτηρία (κάτω 
από τα φοινικόδεντρα του 
Τζιμ της κάνναβης) 
ουνυφαίνονται σ' αυτό το 
βιβλίο που στέρησε τον 
ύπνο του συγγραφέα του.

Τα πράγματα όμως είναι 
πολύ πιο περίπλοκα.

Το Εκκρεμές του Φουκώ κυκλοφόρησε!
... και σηματοδοτεί το 1989 αλλά και το 2000.
Εξελίσσεται από τον 2ο μ.Χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας μέσα από το 
σχέδιο των Ναϊτών και των ροδόσταυρων για την κατάκτηση του 
κόσμου, σ’ ένα χωριουδάκι μεταξύ Λανγκ και Μομφεράτου.
Εξελίσσεται στο Ίδρυμα Τεχνών και Επιτηδευμάτων των παρισίων και... 
και... και... και...

Το Εκκρεμές του Φουκώ κυκλοφορεί και κατακτά όλο τον κόσμο!!!

εκδόσεις «γνώση»
Ζωοδόχου πηγής 29, 106 81 Αθήνα, τηλ. 3620941 - 3621194 - 7786441



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ανθουλα Δανιήλ

ΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ
Η Γυναίκα της Άμμου  
Κέδρος1988

« Ενα βιβλίο είναι φτιαγμένο από βι
βλία», λέει ο Umberto Eco. Και στο βιβλίο 
της Αίας Μεγάλου-Σεφεριάδη αναγνω- 
ρίζουμεπολλά από βιβλία που  διαβάσα
με· ιερά κείμενα, παραμύθια, θρύλους, 
πεζογραφία και ποίηση, φιλοσοφία και 
ψυχολογία. Και όχι μόνον. Πολλές φορές 
αισθανόμαστε ότι μας ξεναγεί σε μου
σειακούς χώρους. Πρόκειται λοιπόν για 
μια σύνθεση* κι αυτή η σύνθεση είναι 
σύνθεση αντιθέτων με σκηνές από τη βί
βλο, τον παιδικό κόσμο των παραμυ
θιών, τον κόσμο του Ασυνειδήτου, τις 
οροφές της Καπέλα Σιξτίνα, τον Ιερώ
νυμο Μπος και τον Bruegel, όπω ς πολύ 
πρόχειρα μου έρχονται στο νου. Σ' αυτή 
τη σύνθεση συνυπάρχουν ομορφιά και 
ασχήμια, γλύκα και πίκρα, ζωή και θά
νατος, πόλεμος και ειρήνη, καταστροφή 
και αναδημιουργία. Ό λα αρμονικά δε
μένα σ' ένα βιβλίο, όπου εύκολα κανείς 
τα αναγνωρίζει και καθόλου δεν ξενίζε
ται από το καινούριο τους περιβάλλον.

Η Γυναίκατηςάμμουείναι μια θηλυκή 
παρουσία δυσκολοπροσδιόριστη που 
γεννάει ερωτηματικά: «Μήπως η Γυ- 
ναίκατης άμμου-μυστηριακή, ερωτική 
κι α ιώ νια- δεν είναι παρά  μια απροσδό
κητη περιπέτεια της ελπίδας; Η δίκιά 
μας περιπέτεια;» Πάντως ο τίτλος του 
βιβλίου μου θυμίζει «Το βιβλίο της άμ
μο υ » το υ Μπό ρχες κα ι το λόγο το υ γι α το 
τι είναι. Λέει λοιπόν ότι το βιβλίο της άμ
μου είναι ένας τόμος με αμέτρητες σελί
δες. Κι αυτός ο τόσο λιτός και με τόση 
αφαίρεση διατυπωμένος λόγος, τόσο 
μακριά από την ουσία μας επιτρέπει να 
αυθαιρετήσουμε. Η Γυναίκα της άμμου, 
αν επιτρέπεται η αναλογία, είναι η αιώ
νια, η ρευστή, η θηλυκή, η απέραντη, η 
άπειρη, η αμέτρητη, σαν την άμμο γυ
ναίκα, που δεν έχει αρχή και τέλος, που 
είναι η ίδια αρχή και τέλος, μια ατελεύ
τητη φορά και κίνηση στο χώρο και στο 
χρόνο.

Το βιβλίο έχει 116 σελίδες. Αντί εισαγω
γής η συγγραφέας προτάσσει ένα 
ποίημα με τίτλο «ασύμφωνη συμφω
νία», φράση ειλημμένη από τον Ηράκλει
το, που μας οδηγεί κατευθείαν στην αέ
ναη κίνηση και μεταβολή, στη συνεχή 
ροή και αντιμεταχώρηση του καλού 
προς το κακό, και πάλι το ίδιο. Νομίζω 

16 ότι το ποίημα αυτό είναι μια κρυφή πε
ρίληψη ή ένας «ποιητικός» πίνακας πε-

ριεχομένωντου βιβλίου. Ακόμη το βιβλίο 
έχει στολίδι πραγματικό, και όχι μόνο 
διακοσμητικό, άμεσα δεμένο μετοπεριε
χόμενό του, εφτά πίνακες* έναν Ga- 
ravaggio, ένα Morazzone, ένα Brulov και 
τέσσερις Botticelli. Το εξώφυλλο του βι
βλίου είναι λεπτομέρεια από το «Fruits 
with vase and f lowers» του Jan Davidsz de 
Heem. Ακόμη στη σελίδα 8 υπάρχει μια 
ενδιαφέρουσα οδηγία για τον αναγνώ
στη* να συμπληρώσει το διάβασμα του 
βιβλίου με το άκουσμα των κονσέρτων 
του Vivaldi, Pergolesi, Leclair, Woodcok: 
«Η μουσική αυτή θα πληρώσει κάθε κενό 
καθιστώνταςπερισσότερο ανάγλυφη τη 
διαύγεια του δέους».

Πολλά από τα κεφάλαια έχουν μόνο 
ένα απόσπασμα ανατολικής σοφίας* 
από τον κινέζο ποι ητή Λάο Τσου και από 
το βιβλίο των μεταλλαγών, το αρχαιό
τερο κινέζικο βιβλίο, I. Τσιγκ, που είναι 
μια μέθοδος μαντείας. Ακόμη αποσπά
σματα από τη δική μας ανατολή, το 
Θαλή και τον Ηράκλειτο.

Τα κεφάλαια αριθμούνται από το α 
έω ςτοω . Έχουμελοιπόνναδιατρέξουμε 
μία Οδύσσεια ή μία αλφαβήτα της ζωής 
που είναι ά-χρονη και ά-χωρη, αιώνια, 
συμπαντική, αμέτρητη, όπω ς η Αμμος.

Τα πρόσω πα που διακρίνονται είναι 
ένα παιδί, ένα κουτσό σκυλί, οι κυνηγοί, 
η Γυναίκα της Αμμου, ο προφήτης, ο 
δωδεκαετής και λοιποί.

Ο χώρος και ο χρόνος είναι επιμελη
μένα ασαφείς, συγχέονται και συμφύ- 
ρονται αλλά και αλληλοαναιρούνται. 
Δεν έχει καμιά σημασία το Πού και το 
Πότε. Αντίθεταταδύοαυτάεπιρρήματα 
μπορούν να αντικατασταθούν από το 
Παντού και το Πάντοτε. Μπαίνουμε έτσι 
καλά στα δρώμενα, όπω ς ο ήρωας της 
σελίδας 21: «Όδευε μέσα στη σήραγγα 
του χρόνου προς μιαν εποχή όπου ποτέ 
δεν είχε φτάσει η Ιστορία». «Μόλις έπε
φτε η νύχτα, συνέχιζε την πορεία του σε 
τόπους που έμοιαζαν απατηλοί, όπου 
χιλιάδες μονοπάτια διακλαδώνονταν, 
για να οδηγήσουν στην ίδια αφετηρία» 
(σελ. 22).

Πρόσωπα και πράγματα φορτίζονται 
μ' ένα συμβολικό περιεχόμενο, σ' ένα 
χώρο οραματικό, ονειρικό, παράξενο, 
παραμυθένιο, Αγνωστο. Το όλο είναι 
ένα ταξίδι προς τη γνώ ση«με την ελπίδα 
της γνώσης», στο μέσα χώρο και χρόνο 
του ονείρου, όπου η κάθε πραγματικό
τητα φαίνεται να έχει εξοστρακιστεί: «Η 
κίνηση φράζει το νου... Στράφηκεπρος 
την κατεύθυνση απ ' όπου ερχόταν η 
σκέψη, χωρίς να μπορεί να εντοπίσει τον 
πομπό. Ελαμνε ωστόσο μες στο διάχυτο 
σκοτάδι προς το συγκεκρι μένο άγνωστο 
σημείο, που τον καλούσε στέλνοντάς 
του σήματα αόρατα» (σελ. 48). «Εικόνες 
από άχυρο, αιώνες πριν από το χρόνο, 
ποτισμένες κώνειο, καμένη ζάχαρη, 
δυόσμο, σιρόπι από βανίλια. Κι ανάμεσά

τους σκόρπια κομμάτια απ 'τη  μοναδική 
εικόνα της Γυναίκας της άμμου, έφιππη 
ανηφόριζε προς τις πηγές των ποταμών 
θηλάζοντας το μέλλον. Απ' το μαστό, 
από την κόμη της, από τη χαίτη του 
αλόγου κυλούσε μια νεροσυρμή από 
φως. Θηρία, άνθρωποι, δαίμονες και 
θεοί την προσκυνούσαν» (σελ. 92). «'Ε
φερνε τη Γυναίκα της Αμμου, που ήταν 
γραμμένο να βασιλεύσει στον επερχό- 
μενο αιώνα με τους φθαρτούς καρπούς 
της αιωνιότητας» (σελ. 93).

Είπαμε ότι τα πράγματα φορτίζονται 
συμβολικά*. « Ό λα έδειχναν νεκρά, όμως 
εκείνος ξεχώρισε πίσω απ ' τις σφραγι
σμένες πόρτες ένα συνονθύλευμα ήχων: 
νανούρισμα, γέλιο, προσταγές, πολε
μικά ανακοινωθέντα, οιμωγές, παιδιά 
που συλλαβίζουν τα πρώτα γράμματα, 
το λαχάνιασμα ενός δρομέα, δεήσεις... 
ψίθυροι αγάπης... οργασμικές κραυ
γές... μοιρολόγια... λόγια αγάπης και 
χωρισμού, το φιλί του Ιούδα... χιλιάδες 
χρόνια στάχτη, και, τέλος, το νανούρι
σμα της μητέρας-πάλι» (σελ. 53-54).

Αναφέρθη κε ήδη στην αρχή ότι πολλές 
σελίδες μάς ξεναγούν σε μουσεία* π α 
ράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα: 
«Πρόσωπα σπάνιας ομορφιάς προση
λωμένα στην απαγγελία του ραψωδού. 
Θεϊκιά μουσική. Θηρία εξημερωμένα 
δέχονταν την τροφή τους από τα χέρια 
των παιδιών καθώς κυλιόνταν μαζί τους 
στο χορτάρι... Ο άνθρωπος, πλημμυρι
σμένος ευγνωμοσύνη... έψαλλε... ύ
μνους χαράς με συνοδεία λύρας και αυ
λού» (σελ. 59-60)* και παρακάτω: «Από 
το ραγισμένο κώδωνα περνούσαν τώρα 
όγκοι νερού και λάσπης. Ο ανεμοδείκτης 
γυρνούσε σαν τρελός. Μες στο πυκνό 
σκοτάδι... Η κρεμαστή γέφυρα κινδύ
νευε από στιγμή σε στιγμή να καταρρεύ- 
σει. Πολλοί αρπάζονταν από τις αλυσί
δες. Αλλοι γκρεμίζονταν στην τάφρο με 
τον υδράργυρο, μερικοί με τη θέλησή 
τους, κρατώντας τα παιδιά τους αγκα
λιά» (σελ. 60).

«Βάδιζε με τις βδέλλες στο μέτωπο, 
στα βλέφαρα, στις παρειές, με τις σμέρ
νες να ροκανίζουνε την άκρη των δα- 
χτύλων και τ' αφτιάτου» (σελ. 83). Οι π α 
ραπάνω σκηνές αφενός μας μεταφέ
ρουν στους τοίχους και τις οροφές των 
ιταλικών μουσείων αφετέρου στις αλλη
γορίες του Ιερώνυμου Μπος και τα έργα 
Bruegel.

Ιδιαίτερα φορτισμένα λειτουργεί η 
λέξη ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ και η λέξη (τ)ίψις 
όπω ς και ξεχωριστό, λόγω των συνειρ
μών που ανακαλεί, είναι το πρόσωπο 
του δωδεκαετούς: «Ειδικοί επιτελείς εί
χαν ήδη συγκεντρωθεί στη Μεγάλη Αί
θουσα περιμένοντας τον άρχοντα... οι 
ειδικοί χαιρέτησαν με σεβασμό και π ή 
ρανε τις θέσεις τους στην κεφαλή του 
τραπεζιού, εκατέρωθεν του άρχοντα... 
Το ίδιο ακριβώςπίστευε κι ο δωδεκαετής
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Έ μεινε απέξω. Σήμερα στάχτη ο ουρανός.
Μ ακριά πολύ

από εκεί που σκηνοθετείται
/

Σύννεφα καπνοί του πολέμου
η αυταπατη κι εσύ μέσα σ ' αυτή την κάμαρη

του ανθρώπου. της κρύας μοναξιάς
Της ελευθερίας το σκίρτημα έρχεσαι

μέσα τον για ν' ανοίξεις το παράθυρο
δεν εξαργύρωσε σ ’ αυτό τον τόπο που ξεριζώνεται

με εξουσία. από τον άνεμο της αδικίας.
Δ εν  θέλησε ν ' αλλάξει Α ιώ νες

τίποτε. βροχή ακατάπαυτη από μοχθηρία
Μόνο να μείνει όσο μπορούσε κι ηλιθιότητα

μόνος σαπίζει τα κόκκάλα
νιώθοντας τον άνθρωπο των άξιων μα εκείνοι

βαθιά
£ ^

βλέποντας
πονεμενο μεσα του πάνω μένουν ακόμη ορθοί.

να κλαίει
με ήσυχα δάκρυα. Σήμερα στάχτη ο τόπος παγωμένος

ουρανός που διώχνει τα παιδιά  του
Επάνω κάτω τώρα σα θυμωμένη θάλασσα εκβράζοντας

διασχίζοντας στην αμμουδιά σκουπίδια σκοινιά
το δρόμο αυτό το απόγευμα κουρέλια σάπιους καρπούς
νιώθει εντός του κάτι αδύναμα σανίδια.

να γκρεμίζεται
κι ένα μεγάλο μαύρο γ  λ  .

με ίλιγγο Φεβρουάριος 1988.
όλα τριγύρω

να τα σβήνει αφήνοντας
γ ι' αυτόν μονάχα

ένα χώρο ελεύθερο
για να μπορέσει

ανάλαφρος
να σηκωθεί ψηλά.

I
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με τη διαίσθηση του ανθρώπου που εί
ναι ταγμένος να μάχεται τους κυρίαρ
χους, ακόμη κι όταν όλοι γύρω αδυνα
τουν ν' αφουγκραστούν τα ρεύματα 
κάτω απ' την εποχή της ξηρασίας, που 
κάθε στιγμή προσφέρουν τους χυμούς 
της ζωής σε όσους έχουν ασκηθεί προς 
τούτο και φέρουνε τη χάρη και το φορ
τίο της» (σελ. 73).

Το βιβλίο της Αίας Μεγάλου-Σεφε- 
ριάδη δεν είναι ένα εύκολο ανάγνωσμα* 
είναι ένας λαβύρινθος, άλλοτε ευχάρι
στο όνειρο και άλλοτε εφιάλτης, μια πε
ριπλάνηση που συχνά σε βγάζει από τον 
προσδοκώμενο δρόμο σου και στον 
οποίο η συγγραφέας παίζει αόρατα το 
ρόλο της Αριάδνης. Την αλήθεια του, ή 
την έξοδο από το λαβύρινθο, αφήνει

μόνο του τον αναγνώστη να την βρει: 
«Την αλήθεια την αξιώνεται κανείς μόνος 
του», λέει (σελ. 78) και μας παροτρύνει: 
«εντός σου να περιπλανηθείς... ωσότου 
αγγίξεις τη γύρη της ψυχής... Τα άπει
ρα, στιλπνά συρτάρια μην τα φοβάσαι. 
Δενείναι μόνοτουτοχάος. Ποτέδενείναι 
μόνο του το χάος. Η ευλογία το συνο
δεύει από κοντά...» (σ. 110).
' Τι ή Ποια ή Πού είναι η Γυναίκα της 
Αμμου; Μια οριστική απάντηση είναι 

δύσκολο να δοθεί: «Ναι, ήταν εκεί* κι 
ανάμεσά τους η Γυναίκα, που χλευά- 
στη κε απ' όλους πιο πολύ ως αγκάλη, ως 
συμφωνία, συγκατάβαση και μαλακός 
πηλός* ως λάδι ελιάς, υποδοχή και εγ
καρτέρηση * ως επιείκεια, ως χείρα βοή
θειας, ως αείζωη πύλη στοργής και ηδο

νής» (σελ. 81).
Η συγγραφέας δείχνει κρυμμένη πίσω 

από την αυλαία ενός μυστικού κόσμου 
του οποίου σκηνές μας αναμεταδίδει. 
Ποτέ και πουθενά το αφηγηματικό εγώ 
δεν προβάλλεται αλλά από την αφανή 
του θέση γίνεται το ενδιάμεσο, το me
dium, που επισκοπεί τα πάντα, βλέπει, 
ακούει, ερμηνεύει,χωρίςποτέναπαρεμ- 
βαίνει στα δρώμενα. Ό θεατής-αναγνώ- 
στης γίνεται συνένοχος και με στημένο 
το αφτί προσλαμβάνει το υλικό. Και η 
γραφή ονειρική, αποσπασματική, συ
νειρμική εξυπηρετεί τα fragmenta ενός 
τυπικά γυναικείου υποσυνείδητου. \ Ί



Πάνος Καραβίας
αναφορά 

στο μυθιστορηματικό και αισθητικό 
έργο του

1948. Ο. Π. Καραβίας στη Νέα Υόρκη

Εισαγωγικό

Η πραγματικότητα -με οποιοδήποτε προσωπείο κι αν τη 
δούμε- εκδικείται πάντοτε τις απόπειρες υπέρβασής της. Αυτή 
τη μάλλον αφοριστική διαπίστωση που ωστόσο συχνά τη βλέ
πουμε να ορθώνεται μπροστά μας, ως σύμπτωμα καθημερινό 
του νεοελληνικού βίου, τη διακρίνουμε όχι ιδιαίτερα δύσκολα 
μέσα στο σώμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από το πώς αντι
μετώπισαν τη ρομαντική υπέρβαση του Διονυσίου Σολωμού οι 
σύγχρονοί του -  ως ποιητική πράξη, δηλαδή* από το πώς και 
από ποιους διαμορφώθηκε το κυρίαρχο αισθητικό γούστο κατά 
τον μεσοπόλεμο* από το ποια ήταν η γονιμότητα της ποίησης 
του Κ. Π. Καβάφη και η αποδοχή της στους νεωτερικούς και 
νεωτερίζοντες της γενιάς του ’30* από το ποια στάση κράτησε, 
ακόμα και η λεγόμενη καλλιτεχνική πρωτοπορία, απέναντι 
στη φύσει αιρετική διάθεση του Νικολάου Κάλας. Και από την 
άλλη μεριά: ποιοι είναι οι λόγοι -που εξακολουθούν να υπάρ
χουν ως σήμερα- οι οποίοι κάνουν απαραίτητη την περιπαθή 
περίπτυξή μας με το άμεσα εκφρασμένο βίωμα, με τη βιογραφία 
και την ηθογραφία για να γίνει δυνατή η εκπόρθηση των ιστο- 

18 ριών της λογοτεχνίας;
Το περίεργο είναι ότι οι λογοτέχνες που ανάφερα και οι κάμ-

ποσοι άλλοι τους οποίους υπαινίσσομαι ως παρίες του status 
της εποχής τους, δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από το ελλαδικό 
όραμα. Αλλά αυτό ήταν ένα όραμα διϊστορικό, καμωμένο πάνω 
στις γραμμές του γεωφυσικού τοπίου και πάνω στις ορίζουσες 
της πολιτισμικής παράδοσης. Ποιας παράδοσης; Ό χι αυτής 
σίγουρα που αναγνωρίζει τον καθυστερημένο διαφώτισή μας 
στις οικοτεχνίες των ορεινών περιοχών αλλά εκείνης που υπο
βάλλει σε ορισμένους αγιορίτες μοναχούς την ανάγκη να περι- 
σωθούν τα κείμενα του Αριστοτέλη. Μια παράδοση τέτοιας 
φύσεως αναλογεί και στο στοχασμό ή στο καθαυτό λογοτεχνικό 
έργο του Πάνου Καραβία. Και το ισχυρίζομαι αυτό έχοντας την 
πεποίθηση ότι δεν υπερβάλλω. Γιατί, αν προσέξουμε καλύτερα: 
ποια είναι η θεωρητική του γραμμή που τη χαράζει συνεχώς 
πλάι στον κοσμοπολιτισμό του, πλάι στη συνείδηση του μεσο- 
πολεμικού αδιεξόδου και μπροστά στην ανάδυση των ολοκλη
ρωτισμών που γνώρισε από κοντά; Είναι η γραμμή που ανι- 
χνεύει λίγο πριν από τον πόλεμο την ουσία της ελληνικότητας 
στη Διπλή Μορφή και είναι η ίδια γραμμή που γυρεύει τη συνέ- 
χειά της στον Γκρέκο και στον Σολωμό, με την έννοια της 
ρομαντικής αγωνίας. Της ρομαντικής αγωνίας που πρώτ’ απ’



όλα είναι σχάση ζωής και κινητήρια δύναμη για τη διατήρηση 
της ανθρώπινης εγρήγορσης.

0  Π. Καραβίας μυθιστοριογράφος και αισθητικός. Δεν μπο
ρούμε να αποσυνδέσουμε τον ένα από τον άλλο, τον λογοτέχνη 
από τον στοχαστή. Οι βιοθεωρητικές του απόψεις όχι μόνο δια
ποτίζουν το μυθιστορηματικό του σύμπαν και καθορίζουν τις 
κινήσεις των αφηγηματικών χαρακτήρων, αλλά, επιπλέον, συγ
κροτούν μέσω της εξέλιξης της κάθε ιστορίας μια πρόταση 
αισθητική και φιλοσοφική. Και αυτός άλλωστε είναι ο λόγος 
που συχνά, καθώς διαβάζουμε το έργο αυτό, έχουμε την εντύ

πωση ότι ο συγγραφέας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα 
μυθιστορηματικά του εγχειρήματα με αποσπάσματα ενός και 
μόνο μονολόγου, όπου οι διάφορες, συμβατικά καμωμένες, 
μυθιστορηματικές περσόνες -που κατά βάση είναι προσωπεία 
ενός οράματος ζωής- θα αφομοιώνονταν σ’ αυτό τον αδιάκοπο 
διάλογο που έκανε σ’ όλη του τη ζωή ο Π. Καραβίας με όλες τις 
μορφές του απόλυτου: του απόλυτα ωραίου, του απόλυτα 
αισθησιακού, του απόλυτα οριακού.

A.Z.

19 Δεκεμβρίου 1960 στον «ΙΙαρνασσό». Από αριστερά: 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Κλ. Παράσχος, Π. Καραβίας και 
Βάσω Παράσχου (Αρχείο Π. Κ.).

ΒΙΟ ΕΡΓΟ ΓΡΑ Φ ΙΚΑ  ΤΟΥ Π.Κ.

Ο Πάνος Καραβίας γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1907. Σπούδασε Πολιτικές Επι: 
στήμες στην Ελεύθερη Σχολή Πολιτικών 
Επιστημών, στο Παρίσι, καθώς και στο 
Κολλέγιο της Γαλλίας. Επέστρεψε στην 
Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 
και στράφηκε επαγγελματικά προς τη δη
μοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Συνέ
βαλλε στη δημιουργία του σημαντικού πε
ριοδικού Σήμερα, μαζί με τους Γ. Μηλιά- 
δη, Ξ. Λευκοπαρίδη και Κ. Ουράνη, δημο
σιεύοντας εκεί τα περισσότερα από τα νεα
νικά του κείμενα και μάλιστα εκείνα που 
αναφέρονται στο ιδεολογικό στίγμα της γε
νιάς του μεσοπολέμου. Ως το 1941 έκανε 
πολλά ταξίδια στην Ευρώπη, συνεργαζό- 
μενος με τις εφημερίδες Εστία, Εθνική και 
Ασύρματος, καθώς και την αιγυπτιακή Λλ 
Λχράμ. Αμέσως μετά τον πόλεμο ανέλαβε 
αρχισυντάκτης της ελληνόφωνης εφημερί
δας Εθνικός Κήρνξ της Νέας Υόρκης, ενώ 
παράλληλα ήταν μόνιμος ανταποκριτής 
στις Η.Π.Α. των εφημερίδων Ελευθερία 
και Αθηναϊκή. Το 1955 εγκαταστάθηκε 
οριστικά στην Ελλάδα. Διατέλεσε Γ ενικός 
Γραμματέας του Συνδέσμου Ανταποκρι
τών Ξένου Τύπου (1935-1939) και ήταν 
ισόβιο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών 
της Νέας Υόρκης. Ήταν σύζυγος της ζω
γράφου Σελέστ Πολυχρονιάδη. Πέθανε 
στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1985.

Στο μικρό αυτό αφιέρωμα που συμπληρώνει και συνοδεύει 
ένα άλλο που είχε δημοσιευτεί στο περ. Νέα Εστία, λίγο μετά το 
θάνατό του, η Έφη Αιλιανού παρακολουθεί προσεκτικά τις 
σχέσεις του συγγραφέα με τον ελληνικό χώρο, υποδεικνύοντάς 
μας καίριες αναφορές του σε παλαιότερα και νεώτερα δοκίμιά 
του* ο E. Ν. Μόσχος ερευνά τα καθαυτό αισθητικά κείμενα του 
Π. Καραβία, παρουσιάζοντας τη συμβολή του στην ερμηνεία 
της τέχνης του Γκρέκο, του Πικάσσο, του Μπουζιάνη και 
άλλων ζωγράφων Το κριτικό κείμενο του Κλέωνος Παράσχου, 
που ακολουθεί, δημοσιεύεται εδώ στην ολοκληρωμένη του 
μορφή -μ ια  πρώτη μορφή δημοσιεύτηκε στο περ. Νέα Εστίατο 
1944- βρέθηκε δε στο αρχείο του Π.Κ. Το αφιέρωμα περιλαμ
βάνει ακόμα ένα μικρό δοκίμιο του Π.Κ. για την τέχνη του 
μπαλλέτου, αδημοσίευτο και τούτο κατά πάσα πιθανότητα, και 
συμπληρώνεται με την ανακοίνωση πέντε επιστολών, γνωστών 
συγγραφέων: από τις επιστολές αυτές, οι τρεις είναι του 
Κλέωνος Παράσχου, αδελφικού φίλου του Πάνου Καραβία, 
και με τον άκρως εξομολογητικό τους τόνο νομίζω ότι είναι 
χρήσιμες ως προς το να εννοήσουμε τον τρόπο προσέγγισης 
πολλών πραγμάτων από τη μεριά του κριτικού. Μια επιστολή, 
αρκετά ενδιαφέρουσα, είναι του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου -  
ενδιαφέρουσα τουλάχιστον ως προς τον καθορισμό του ατμο
σφαιρικού στίγματος που έθρεψε αρκετούς ποιητές και πεζο- 
γράφους πριν τη γενιά του ’30. Μια ακόμα επιστολή, τέλος, 
ανήκει στον Τάκη Παπατσώνη, εξαιρετικά κι αυτή ενδιαφέ
ρουσα για τον τρόπο συνειρμικής προσέγγισης σ’ ένα ζήτημα 
καλλιτεχνικό, όπως αυτό του έργου του Γκρέκο. Θα έλεγα, 
ακόμα, ότι το βιοεργογραφικό σημείωμα μπορεί να μας δώσει 
μια ελλιπή έστω εικόνα του συγγραφέα, και, τέλος, ότι το κεί
μενό μου, «Η Ρομαντική Αγωνία στο Έργο του Πάνου Καρα
βία», είναι καρπός μιας όχι μόνο κριτικής αλλά και προσωπικής 
σχέσης μ’ ένα έργο που οπωσδήποτε εδώ και κάμποσα χρόνια 
δεν μ’ άφησε αδιάφορο.

A.Z.



Ο Πάνος Καραβίας 
και η Ελλάδα

Γι’ αυτούς που ασχολήθηκαν επεισοδιακά με το νεανικό 
μονάχα έργο του Π. Καραβία και με το τελευταίο του το Χρώμα 
από Σμαράγδι που είναι ένα ξαναγύρισμα στη νεότητα, ίσως να 
ηχεί παράδοξα η συνύπαρξη αυτή του ονόματος του με την 
Ελλάδα.

Ποιαν, αλήθεια, σχέση μπορεί να έχει αυτός ο κοσμοπολίτης 
συγγραφέας, που περιγράφει την ανέμελη ζωή πλουσίων 
ανθρώπων σε πολυτελή ξενοδοχεία, όλο το χάος και τη διάλυση 
της ευρωπαϊκής ψυχής, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με 
τη μικρή, τη φτωχή και μαρτυρική αυτή γωνιά της γης, με τα 
καθαρά περιγράμματα των βουνών της, με τον ήλιο και τις κλει
στές σμαραγδένιες της θάλασσες, με την πενιχρότητα των σπι- 
τιών της, και την απλότητα των κατοίκων της;

Με τη μικρή αυτή μελέτη μας, θα προσπαθήσουμε να δεί
ξουμε πως ίσα-ίσα αυτός ο φαινομενικά αλλοπρόσαλλος απο
λογητής του παραλόγου της ζωής, ήταν και με το παραπάνω 
αυθεντικός Έλληνας που αγαπούσε την Ελλάδα, πως πονούσε 
για τη Μοίρα της και τα νειάτα του τόπου, και πως πάσχιζε για 
το καλύτερο σ' όλους τους τομείς* ένας Έλληνας που τον 
έτρωγε ο καϋμός πώς θα διατηρήσουμε την Ελληνική μας 
συνείδηση και ταυτότητα μέσα στην τότε και τη σύγχρονη 
Ευρώπη, πώς θα υψωθούμε ξανά στο ύψος της μακρόχρονης 
παράδοσής μας, και πώς θα στήσουμε τον άνθρωπο στο βάθρο 
του* «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» έλεγε συχνά ο 
Καραβίας, γιατί πίστευε πως «τόσο περισσότερο Έλληνες θα 
είμαστε, όσο βαθύτερα και καθολικότερα ανθρώπινοι θα στα
θούμε».

Ο Καραβίας, έχοντας από τα 20 χρόνια του πλανηθεί στην 
καθημαγμένη από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ευρώπη, 
γυρίζει στην πατρίδα και καταπιάνεται -  ύστερ’ απ’ τη Νύχτα 
με τα Πολύχρωμα Φώτα, που είναι το φανταχτερό χρονικό της 
διχασμένης ψυχής της νεολαίας του καιρού του στη Δύση -  να 
γνωρίσει τις ρίζες του. Ταξιδεύει στους Δελφούς και στην 
Ολυμπία και εκδίδει σε πολυτελή έκδοση με σχέδια της Σελέστ 
Πολυχρονιάδη, που έγινε κατόπιν γυναίκα του, τη Διπλή 
Μορφή. Γράφει:

«Ήταν ίσως από ρομαντική διάθεση; Ήταν γιατί μέσα στην 
μελαγχολική σκηνογραφία του φθινοπώρου, θέλησα να ζήσω 
τη χαμένη ιστορία, τον πόνο και την εγκατάλειψη των ερειπίων; 
Ήταν μήπως γιατί μέσα στην απέριττη ερημιά και τη γόνιμη 
σιωπή της περισυλλογής, θ’ άκουα βαθύτερα τη μυστική φωνή 
των Θεών των Ελλήνων;»

Στους Δελφούς πρώτα με τα μάτια της ψυχής του, αναπολεί 
το μεγαλείο και τη δόξα των Ελλήνων όταν «ενωμένοι πολεμούν 
κατά των βαρβάρων, όταν καίονται μεταξύ τους οι Έλληνες 
στο ίδιο ανθρώπινο ιδανικό».

...«Η μαγεμένη πολιτεία ανεβαίνει μαζί μου, κι απλώνεται 
κλιμακωτά στην ιερή πλαγιά. Γυρίζω το βλέμμα μου στον 
Ουρανό. Πάνω από τις κορυφές της Κάμπειας και της Ροδίνης 
που λάμπουν αντικαθρεφτίζοντας τον εκτυφλωτικό ήλιο, 

20 πετούν και ξαναπετούν οι μαύροι αετοί. Είναι μια πολιτεία 
ίσως σιωπηλή. Όμως υπάρχει στα ανοιχτά μάτια της ψυχής

Της Εφης Αιλιανού
μου. Τη βλέπω να υψώνεται έκπαγλη ως τον γ' αιώνα και να 
σταματά...»

...«Φλογερή φύση των Ελλήνων, παιδιά των Θεών και τιτά
νων, των ανθρώπων το φως που αστράφτει στο μέτωπό σας, 
τυφλώνει για πάντα τους βαρβάρους. Φλογερή φυλή των 
Ελλήνων η ίδια η φωτιά σας καίει τα σπλάχνα σας...»

...«Γυρίζω ώρα πολλή ανάμεσα στα ξεθαμμένα ερείπια. Ο 
κρότος των βημάτων μου αντηχεί ξερός κι απόκοσμος στις μαρ
μάρινες πλάκες. Οι τραυματισμένες και πεσμένες κολώνες 
πλημμυρίζουν την περιοχή του ιερού* την ψαύω με τον πόνο και 
τη νοσταλγία εκείνου που ψάχνει μάταια να ξαναβρεί μια
χαμένη ψυχή...».......«Λέω να φύγω, να φύγω. Κι ωστόσο μένω,
δεμένος του τρόμου που καταπλακώνει την ψυχή μου. Ίσως οι 
Θεοί και νεκροί εκδικούνται...» Κι έρχεται ύστερα στην 
Ολυμπία με μια μυστική προσμονή, «να βρει την ποθητή γαλήνη 
που περίμενε και νοσταλγούσε». Κι αλήθεια την βρίσκει, όσο 
μπορεί να βρει τη γαλήνη ένας αιώνιος χιμαιροκυνηγός:

«Διότι μεγάλην έχων προσδοκίαν 
της Ολυμπίας, μείζω της προσδοκίας 
ευρηκώς είη την αλήθειαν» (Πολύβιος)

«Η Ολυμπία η ίδια είναι ένα όραμα απολλωνείου ονείρου και 
κρυσταλλωμένη φαντασία. Η ψυχή μου δεν μαζεύεται φοβι
σμένη. Απλώνεται και γίνεται ένα με την κοιλάδα, με τα δέντρα 
και με τα μύρια πολύχρωμα αγριολούλουδα...»

«Μπορείς να μείνεις ώρες ατέλειωτες εδώ, ν’ αφήσεις την 
ψυχή σου να ημερώσει, μακριά από τ’ ανθρώπινό της πάθη. 
Γιατί η Ολυμπία, μακριά η αχαλίνωτη χαρά των χυδαίων. Εδώ 
βασιλεύει η ιερή εκεχειρία. Από δω βγαίνει το θαύμα των 
Ελλήνων... Η λευκή σκιά του Απόλλωνα ανεβαίνει και μεγα
λώνει παράδοξα πάνω από την ασημένια κοιλάδα. Ανεβαίνει 
και μεγαλώνει με την αυστηρή μορφή του, και με το απλωμένο 
επίσημα και επιταχτικά, το δυνατό του χέρι. Για να ησυχάσει 
τον αγώνα των Λαπιθών και των Κενταύρων, για να δώσει στην 
ψυχή και στο πνεύμα μας, τ’ όνειρο της στοχαστικής γαλήνης, 
το νόημα της Ολυμπίας, το θαύμα των Ελλήνων».

Κι ύστερα από τη Διπλή Μορφή, η άλλη εκείνη εστία του 
Ελληνισμού, το Άγιον Όρος, όπου μένει πολλές μέρες και απ’ 
όπου στέλνει στον «Ασύρματο» τις ανταποκρίσεις του.

Ο νεαρός αυτός ξεριζωμένος κοσμοπολίτης, συλλαμβάνει 
το αληθινό νόημα του Όρους, κι όταν γυρίζει στην Αθήνα δίνει 
τις διαλέξεις του και γράφει: «Θα ’πρεπε να οργανωθεί συστη
ματική αντίδρασις κατά της εισαγωγής οιουδήποτε νεωτερι
σμού, οιασδήποτε «αναπαύσεως» του ιδικού μας κόσμου. Η 
χερσόνησος του Άθω δεν έχει ανάγκη να φωτίζεται από το ηλε
κτρικό φως* το φως των κεριών της μπορεί να είναι πιο δυνατό 
και να φέγγει πολύ μακρύτερα -ω ς τα πέρατα της γης- όταν 
κρατιέται ψηλά, τίμιο, ιερό και περήφανο. Το ημερολόγιό του 
δεν βλάπτει να μένει αιωνίως παληό, και η ώρα του ας μετράται 
από την δύσιν του ηλίου, όπως στο Βυζάντιο, στους αιώνες. Η 
μονή Βατοπεδίου που εισήγαγε και διατηρεί μόνη το ηλεκτρικό,



θα ήταν απείρως συμπαθητικότερη χωρίς αυτό... Μόνο με την 
πνευματική του ανύψωση, την αυστηρότατη διαφύλαξη των 
Ελληνοβυζαντινών παραδόσεών του, την ομόνοια και την 
πλήρη πειθαρχημένη ζωή του, μπορεί να ζήσει και να δοξάζεται 
στους αιώνες το Άγιον Όρος. Και όσοι αντιλαμβάνονται τη 
σημασία του, έτσι το θέλουν, έτσι το ονειρεύονται».

Όταν αργότερα επισκέπτεται τη Μύκονο, αυτός ο αλκοο
λικός της γνησιότητας και της λειτουργικότητας κάθε στιγμής 
της παράδοσης, δεν μπορεί καν να φαντασθεί πως οι μύλοι του 
νησιού θ' ανοικοδομηθούν από τον Τουρισμό, για να μην 
«χαθεί μια γραφικότητα, και θα γυρίζουν δίχως ν’ αλέθουν 
σιτάρι, έτσι χωρίς νόημα στο κενό, σα χέρια τρελών. Ας διατη
ρηθούν, καλύτερα, όπως είναι τα λείψανά τους».

«Γιατί, κόντε μου, δεν πηγαίνεις στην αγαπημένη σου Ελλά
δα;» ρωτάει τον φίλου του ο Κατράμης επίσκοπος Ζακύνθου, 
τον Σολωμό. «Φοβάμαι μη δεν τη γνωρίσω» απαντά ο μεγάλος 
μας ποιητής. «Όπου να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει» λέει 
ο άλλος της μεγάλος ποιητής.

Δεν ξέρει κανείς πού, πώς και πότε πληγώνεται η ψυχή ενός 
ανθρώπου, που έχοντας ζήσει δέκα χρόνια ανάμεσα στους Αμε
ρικανούς, που στις ιδιωτικές σχέσεις τους είναι ανεκτίμητοι 
φίλοι και σαν μικρά παιδιά -έτσι έλεγε συχνά ο Καραβίας- 
βρίσκεται ξάφνου, ύστερ’ από την υπερβολική οργάνωση και 
τάξη, τον μελετημένο σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής προγραμ
ματισμό, ανάμεσα στην ανευθυνότητα, την προχειρότητα και 
την τσαπατσουλιά της φτωχής του πατρίδας που αγωνίζεται να 
ορθοποδήσει πάνω στα καπνίζοντα ερείπια ενός εμφύλιου σπα
ραγμού που μόλις καταλάγιασε.

Χρόνια στην ξενητειά τον στοιχείωνε «τρυπούσε την ψυχή 
μου η νοσταλγία του Σαρωνικού, όταν το πλοίο μπαίνει στα 
νερά του, κι η θάλασσα σαν μαγεμένη από το ξύπνημα της 
αυγής, ανοίγει σαν γαλάζια ορτανσία στον ήλιο» (Πορεία 
Χωρίς Άστρα). «Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά, όπως 
σαν ήμουνα παιδί στο νησί, που έτρεχα λαχανιασμένος από την 
Αλεφκάντρα στο Κάστρο για να ιδώ τα πλοία που περνούσαν 
μακριά, ανοιχτά της Τήνος» (Ίσκιος στον Ορίζοντα, σελ. 209) 
Και τώρα; Στην αρχή προσπαθεί να καταλάβει, να δικαιολογή
σει, να προσαρμοσθεί. Σιγά-σιγά όμως, όπως έχει διατηρήσει 
αλώβητη την αλαζονεία και την παιδικότητα της καλλιτεχνικής 
του ψυχής, απομακρύνεται, αισθάνεται ξένος, ώσπου κατα
λήγει ν’ απομονωθεί -  θυμάμαι πάντα στη Θεσσαλονίκη που 
τον είχαμε συνοδεύσει μερικοί φίλοι στη διάλεξή του για τον 
Καρυωτάκη, πόσο πεισματικά αρνήθηκε να παρουσιασθεί και 
να πει δυο λόγια στην τηλεόραση.

Δεν μένει παρά η φυγή, το ταξίδι κι η συντροφιά με τις μεγά
λες, Ελληνικές και ξένες μορφές που τον συντροφεύουν και που 
αποτελούν τον σκελετό του ώριμου δοκιμιακού του έργου.

Ο Καραβίας σαν να χε κάνει έμβλημά του τα λόγια του Πομ- 
πηίου: «είναι αναγκαίο να ταξιδεύεις, δεν είναι αναγκαίο να 
ζεις»* ή εκείνα του Montaigne: «οι μεταβολές της ατμόσφαιρας 
και του κλίματος, καθόλου δεν με πειράζουν. Μόνο οι εσωτε
ρικές μέσα μου μεταβολές με τσακίζουν, κι αυτές λιγοστεύουν 
λιγάκι όταν ταξιδεύω.»

Μ' όλο που άπειρες φορές βλέπει τον εαυτό του και τους 
ανθρώπους σαν «τα ξύλινα αλογάκια του Λούνα-Παρκ, που αν 
και περιστρέφονται σ’ έναν αιώνιο κύκλο, μένουν ωστόσο σ’ 
ό,τι πιο βαθύ έχουν αμετακίνητοι, και προχωρούν χωρίς να 
προχωρούν»· μ’ όλο που το ’χει συνειδητοποιήσει πως «tout ce 
qui est atteint est détruit», μ’ όλο που καθαρά διακρίνει πως «η 
πραγματικότητα δεν είναι αδελφή του ονείρου», πως «μόνο η 
πνευματική θεώρηση αποκαλύπτει και μας δένει με την εσωτε
ρική μας πραγματικότητα και τον κόσμο» («τα γεγονότα δεν 
μας βοηθάν σε τίποτα» λέει (στον Ίσκιο στον Ορίζοντα) ο Ανα- 
στάσης στον Κουρτάνο* τα έζησα και στα Παρίσια και στη 
Dauville και τα Biarrits και τις κοσμοπόλεις που πέρασες. Μπο
ρείς να ταξιδεύεις γύρω-τριγύρω στον πλανήτη μας και να μην 
έχει καταχτήσει τίποτα. Μπορεί να στέκεται στο ίδιο ςτημείο σ’

όλο σου τον βίο και να ’χεις πλουτίσει αμέτρητα την ψυχή σου
-  το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται σ’ έκταση παρά σε βάθος») 
ταξιδεύει συνέχεια, γιατί η μετατόπιση του ταξιδιού, μπορεί να 
γίνει το φάρμακο για την ταραγμένη του ψυχή -  φάρμακο ή 
τιμωρία, όπως λέει ο Beaudelaire:

«Ivre d’ une ombre qui passe/porte toujours le châtiment d’ 
avoir voulu changer de place».

«Συλλογίζομαι τα νησιά μας» λέει στον Ίσκιο, «όταν ανα
δύονται γαλάζια στο πρωινό, ρόδινο φως του Αιγαίου, τη 
θάλασσά μου, τη θάλασσά μου»(σελ. 18)... «Ήμουναγιομάτος 
απ’ τα οράματα της θάλασσάς μου, καθώς είμαι και τώρα ακό
μα... Συνεπαρμένος είχα πιαστεί με τα χέρια μου στην άκρη της 
πλώρης, και κοίταζα τα σμαραγδένια νερά που σκίζονταν. 
Χρυσός ορίζοντας, πρωινή, έντονη δροσιά, και πάνω στα πρά
σινα νερά τα νησιά μου, ρόδινες φρέζιες, και πορφυρά τριαν
τάφυλλα και πανέρια κυανές ορτανσίες. Δεν θυμόμουν ποτέ 
άλλοτες ένα τέτοιο θάμπος» (σελ. 327).

.. .«Με τραβάει η Ελλάδα* μα ξέρω πως μόλις βρεθώ ανάμεσα 
στους ανθρώπους της Αθήνας θα θέλω πάλι να φύγω. Η Αθήνα 
μου με το μυρωμένο χώμα, το νησί μου με την στεγνή, την 
ψημένη πέτρα...» (σελ. 146). Και πραγματικά η Αθήνα της 
εποχής εκείνης δεν είναι πια η Αθήνα «του», και οι άνθρωποί 
της δεν είναι «οι άνθρωποι που το βαθύτερο αίτημά μου είναι 
να τους δω ξύπνιους, αυστηροδίαιτους και περήφανους Έλλη
νες, έτοιμους να θυσιαστούνε σε τούτη τη δύσκολη καμπή. Μου 
φαίνεται, σαν να μην πέρασαν από πάνω τους καταστροφές, 
σαν να μη τους άγγιξε η Κατοχή, η πείνα, κι ο χτεσινός εμφύ
λιος, πως κανένα πρόβλημα, κανένα πραγματικό πρόβλημα του 
καιρού μας, δεν τους τυραννά* παρά στέκουν κολλημένοι στις 
γλύκες της ζωής, χωρίς τίποτ’ άλλο. Δεν μπορεί να είναι οι Έλ- 
ληνές μου αυτοί, κι ωστόσο πρέπει να ’ναι για να υψωθούν ως 
την αλήθεια της φαντασίας μου. Ποιος θα βρεθεί να χτυπήσει 
απάνω τους το μαστίγιο, να τους αλαφιάσει, να πάρουν συνεί
δηση μιας αποστολής που τόσο τη χρειάζεται το έθνος;» ( Ί
σκιος στον Ορίζοντα, σελ. 283).

Και παρακάτω: «Όταν έφτασε και κυκλοφόρησε η φήμη πως 
ο Πλαστήρας έπαθε συμφόρηση, μολονότι εδώ κι εκεί λέγανε τη 
λύπη τους, φάνηκε αμέσως σαν ν’ άστρεψε το κύμα, και σε λίγο
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Πλαστήρας πια δεν ήταν, κι ένιωθες πως ο καθένας οσμιζόταν 
τον αγέρα, να ιδούν κατά πού φυσάει, να τρέξουν από κοντά... 
Μου 'ρθε στο νου ο Darmson, φίλος από την Ουάσιγκτον, που 
τον συναπάντησα προχτές, και μου ξομολογήθηκε την απογοή
τευσή του να βλέπει τους Έλληνές μου να κάνουν ουρά έξω 
απ' την πόρτα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, για να πουλήσουν 
ο καθένας τη συνταγή της σωτηρίας για τη χώρα σας -  σ’ εμάς 
τους ξένους... Ο Darmson μπορεί να ’ναι απρόσεχτος σα διπλω
μάτης (μα πώς μου αρέσουν κάτι τέτοιες απροσεξίες!) και με 
πείραξε λίγο στην αρχή, ωστόσο τον ξέρω σαν Αμερικανό της 
πιο γνήσιας παράδοσης του Jefferson και του Λίνκολν, με 
καθαρή σκέψη και διεισδυτική ματιά κι ανθρώπινη. Και σαν το 
καλοσκέφθηκα, ύστερα ντράπηκα γι' αυτούς τους κυνηγούς της 
εξουσίας, που το μόνο που δεν έχουν μέσα τους, είναι ο Ελληνι
σμός μου. Ο Ελληνισμός μου οργώνεται σαν η πιο ζωντανή 
πραγματικότητα* ο Ελληνισμός μου είναι η δίψα της περιπέ
τειας, κι η τόλμη, πρόκληση στο άγνωστο, το πάθος της ράτσας 
κι η ανάταση της καρδιάς» ( Ίσκιος στον Ορίζοντα σελ. 297). 
...«Πήρα τη Μπέλλα στις μακρινές τις φτωχές συνοικίες γύρω 
στην Αθήνα, κι είδαμε μαζί την αθλιότητα σε τρώγλες από γκα
ζοτενεκέδες όπου ζουν άνθρωποι, κι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι 
Έλληνές μου ( Ίσκιος, σελ. 305) ...«Οι άνθρωποι της Αθήνας 
δεν δείχνουν παρά μικροϋπολογισμούς για μικροπράγματα, 
προσαρμογή στη σύμβαση και συναλλαγή και στατική αποτελ
μάτωση. Ποιος θα βρεθεί να χτυπήσει το καμουτσίκι στα κοιμι
σμένα νεύρα τους, στη ναρκωμένη ψυχή, να τους ξυπνήσει τη 
φαντασία, να τους δώσει ενέργεια και πάθος! Βλέπεις τώρα 
πως δεν είναι για σένα τέτοιος ρόλος, πως όλα σε σπρώχνουν 
πίσω στη μοναξιά σου» ( Ίσκιος). Με τον Rimbaud λέει τώρα: 
«Maintenant, j' ai Γ horreur de la patrie. Le meilleur c’ est un 
sommeil bien ivre sur la grève».

Κι όμως* άνθρωπος της δράσης, Έλληνας πραγματικός όπως 
ήταν, αντί να καταθέσει τα όπλα και να ζητήσει «κάποιο ναρ
κωτικό του μεγάλου πόνου της ζωής, όπως έκαμε ο Ανατολί
της», γυρίζει στις ρίζες του, στην παλιά κλασσική Ελλάδα κι 
από ’κει αντλεί δύναμη και θάρρος (Στη βιβλιοθήκη του 
Καραβία υπάρχουν οι περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς στις 
εκδόσεις Bude). Γράφει σ’ ένα άρθρο του στην «Ελευθερία» για 
τον Γκαίτε (1.9.55;):

«Θα πρέπει ν' απαλλαγούμε από τη βιβλιακή παράδοση του 
κλασσικισμού, ν’ ανατρέψουμε τη μέθοδο μελέτης των κλασ
σικών μας. Θα πρέπει να δώσουμε εμείς στους κλασσικούς τον 
ρυθμό του αίματός μας, την ανησυχία μας, τα πάθη μας και τα 
προβλήματα της εποχής μας». Και σ’ ένα άλλο άρθρο του για 
την «Απαισιοδοξία»: «Όχι μόνο στον Μίμνερμο και τους ελε
γειακούς του 7ου και 8ου αιώνα, μα και πιο πίσω στα Ομηρικά 
έπη, θα διαπιστώσουμε στους Έλληνες «το τραγικό αίσθημα 
της ζωής», που στον 5ο αιώνα βρήκε την αξεπέραστη έκφρασή 
του στην ομορφιά της τέχνης της τραγωδίας. Οι Έλληνες 
βύθισαν το βλέμμα τους στη βαθειά ουσία των πραγμάτων, «εί
δαν» την αλήθεια κι ένιωσαν φρίκη. Ένιωσαν τη μεταφυσική' 
αναταραχή απέναντι στις τιτανικές δυνάμεις της φύσεως, απέ
ναντι στη «Μοίρα που βασιλεύει πάνω από κάθε γνώση». 
Όμως ο Έλληνας αγωνίστηκε ενάντια στη Μοίρα, ανέβασε τον 
άνθρωπο σχεδόν δίπλα στους Θεούς, δημιούργησε το όραμα 
του Απολλωνείου ονείρου και της τέχνης που μετουσιώνοντας 
τη φρίκη της ύπαρξης σε ωραίες μορφές, μας τις κάνει πιο υπο
φερτές. Ταυτόχρονα προχώρησε στην ανέγερση ενός επίγειου 
παραδείσου», (εφημ. Ελευθερία, 13.6.56).

Γράφει ακόμα στις Θέσεις, II: «Για να σωθούμε από την 
μηδενιστική και μηχανιστική αντίληψη της Δύσεως πρέπει να 
γυρίσουμε την όρασή μας στον Ελληνικό στοχασμό του αυγινού 
βάθους, πρέπει να γυρίσουμε στην Ελλάδα που αναβρύζει η 
κρυφή πηγή του Δυτικού πεπρωμένου, στην Ελλάδα που είναι 
ο ουσιαστικός πυρήνας μιας ενωμένης Ευρώπης».

22 Κι όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, κι επισκέπτεται το Βρεταν- 
νικό Μουσείο: «Δεν θα ξεχάσω το αίσθημα του τραυματισμού
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που ένιωσα, όχι μόνο της Ελληνικότητάς μας, αλλά και της 
ανθρωπιάς του αιώνα μας, και της αισθητικής αγωγής μας, το 
τεφρό φθινοπωρινό πρωί της επίσκεψής μου στο Βρετ. Μου
σείο, όπου είναι κλεισμένα τα λευκά μάρμαρα. Αρχαίοι θρύλοι, 
δεμένοι με την εθνική μας υπόσταση, με την ιστορία μας και με 
Ελληνικές παραδόσεις χιλιετηρίδων, τέχνη Ελληνική, εκτελε- 
σμένη υπό την επίβλεψη του Φειδία, του Ικτίνου, του Καλλι
κράτη. Και δεν είναι δείγματα μεμονωμένα της τέχνης αυτής, 
αλλά ολόκληρες συνθέσεις, τμήματα μεγάλα και σχεδόν ακέ
ραια, που σας δείχνουν με υπερηφάνεια, οι Άγγλοι οδηγοί, 
στις πελώριες ψυχρές αίθουσες του Βρετ. Μουσείου, μέσα στην 
γκρίζα και πένθιμη ατμόσφαιρα του Λονδίνου...

... Τέλος, αν λόγω έρωτος προς την Ελληνική Τέχνη, βασική 
σκέψη του Έλγιν, ήταν να σώσει τα γλυπτά από την κατα
στροφή, τότε θα ’ιΐρεπε με την ανασύσταση του Ελληνικού 
κράτους που έλαβε μέτρα προστασίας των αρχαιοτήτων, ν’ 
αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους και στη θέση απ’ όπου 
τα απέσπασε ο Άγγλος ευγενής, χωρίς να πληρώσει ούτ’ ένα 
σελίνι. Όμως τα γλυπτά παραμένουν στις ψυχρές αίθουσες του 
Βρετ. Μουσείου, για να θυμίζουν μάλλον τον βανδαλισμό, 
παρά για αισθητική ευχαρίστηση του επισκέπτη».

Κι όταν βλέπει την εργατικότητα στο Ισραήλ, θυμάται τον 
Περικλή Γιαννόπουλο που ήθελε την Ελλάδα «εργαστήριον 
νυχθημερόν καιόμενον». «Γιατί να μη βολεί να συνεπάρει ένας 
τέτοιος σίφουνας δουλειάς και δημιουργίας και τους Έλληνές 
μου;» λέει ο Κούρτανος στο Ίσκιος στον Ορίζοντα σελ. 264. «Α! 
με τι χαρά θα 'δινα το βιος μου και τον εαυτόν μου ολόκληρον 
σ’ ένα τέτοιο ελληνικό εργαστήρι. Να κάτι που μπορεί να γιο- 
μίσει μια ζωή και να την δικαιώσει.»

Ο άνθρωπος που ακόμα και στον Jung, στο φωτεινό του 
μήνυμα, βλέπει μιαν ελληνική λάμψη. Έλληνας ο άνθρωπος 
που γράφει για τον Μπουζιάνη: «Ευρωπαίος ζωγράφος, έχει 
μια γνήσια Ελληνικότητα. Ελληνικότητά του είναι κυρίως η 
ανθρωπιά του. Απ’ αυτήν την άποψη, ο Μπουζιάνης είν' ένας 
κλασσικός* κλασσικός στο βαθύτερο νόημα του όρου, γιατί 
εξέφρασε τον άνθρωπο στο μέτρο της εποχής του. Πιστεύω 
πάντα πως στην περιοχή της Τέχνης, όσο βαθύτερα και καθολι- 
κώτερα ανθρώπινοι θα σταθούμε, τόσο περισσότερο Έλληνες



θα είμαστε. Και η ζωγραφική του Μπουζιάνη είναι κατ’ εξοχήν 
ανθρώπινη. Όσο κανένας άλλος ζωγράφος μας, έπιασε το τρα
γικό ρίγος της ψυχής του καιρού μας, την εσωτερική κατάτμησή 
της, την αγωνία της και το αίτημά της για ενότητα».

Αυτήν την ενότητα κυνήγησε πάντα ο Καραβίας, και θα μπο
ρούσε να πει για τον εαυτόν του, ό,τι έγραψε για τον Αίνκολν 
(εφημ. Ελευθερία, 55/4/59):

«Μοναχικός και ονειροπόλος, πάντα ανικανοποίητος, θα 
μπορούσε να είχε μείνει ένας κυνηγός χιμαιρών ή ένας ποιητής 
στίχων. Μα εκείνο ακριβώς που έκανε τη μελαγχολία του, που 
καθόριζε το αιώνιο ανικανοποίητο της ψυχής του, το όραμα 
του ασύλληπτου ιδανικού, εκείνο έκανε και τη δύναμή του. 
Εκείνο ξυπνούσε συχνά μέσα του, μια σκληρή θέληση αυτοεπι- 
βεβαίωσης, μια ακάματη ικανότητα εργασίας, μια κρυφή πηγή 
ενέργειας, που τον αποσπούσε από τη μοναξιά του, το στο
χασμό και τη μελέτη, και τον έσπρωχνε στη δράση και τη 
δημιουργία, ανάμεσα στους ανθρώπους...» «Εσωστρεφής, 
ονειροπόλος και τυραννισμένος από αμφιβολίες απ’ τη μια 
μεριά και από την άλλη δυναμικός της δράσης... Αγάπησε 
παράφορα τις γυναίκες... Ο Λίνκολν, που ο έρωτας γι’ αυτόν 
ήταν το ιερό κέντρο της ζωής του, έβαζε στη λατρεία του για τη 
γυναίκα, το θρησκευτικό περιεχόμενο της μυστικότητάςτου, το 
ιδανικό και τη μοναξιά του...

... Αντλούσε τη δύναμή του από το πεσσιμιστικό βάθος της 
ψυχής του. Από κει έβγαινε και η εξαίρετη ανθρωπιά του...

Είχε πολύ το αίσθημα της ανθρώπινης κωμωδίας σε τούτον τον 
κόσμο μας, μα και γι’ αυτό ένιωθε τη βαθύτερη ουσία της 
ανθρώπινης τραγωδίας».

Αυτήν την ενότητα που με πάθος κυνήγησε και που τον βοή
θησε να γίνει αυτός που πραγματικά ήταν, ένας ζωντανός 
άνθρωπος με ποικίλα ενδιαφέροντα, έδωσε στην Ελληνικότητά 
του ο Καραβίας* την πλούτισε ακόμα με την διαύγεια που 
κυριαρχούσε στη ζωή και την τέχνη του, και περισσότερο και 
πάνω απ’ όλα, με το οδυσσειακό της νόημα και το ανθρώπινο 
βάθος της...

Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή, όταν βρέθηκε κάποτε με πολύ 
κόσμο στη μητρόπολη της Sartre: Αποσπάστηκε από το πλήθος, 
τραβήχτηκε σε μια γωνιά κι απόμεινε, ώρα πολλή, μονάχος του 
να κοιτάζει τις φλόγες των κεριών, που σαν τις ψυχές γύρω του 
των ανθρώπων, αναπηδούσαν από το κατασκότεινο φόντο της 
εκκλησίας και του κόσμου* τις κοιτούσε, ώρα πολλή, να 
χορεύουν τρεμάμενες, ν’ ανεβαίνουν αδιάκοπα και να πάλ- 
λονται από έναν μυστηριακό παλμό, προσπαθώντας, όλες μαζί 
κι η καθεμιά χωριστά, να ενωθούν και να χαθούν ψηλά στον
ουρανό.

Μια τέτοια φλόγα στάθηκε, κατά τη γνώμη μας, η ψυχή και η 
Ελληνικότητα του Πάνου Καραβία που με όσα, λιγοστά, παρα
πάνω αναφέρθηκαν, δύσκολο θα μπορούσε κανείς να την 
αμφισβητήσει.

Ο αισθητικός 
Πάνος Καραβίας

(απέναντι στους Γκρέκο, Πικάσσο και Μπουζιάνη)

Εκτός από τις καθαρά πεζογραφικές αναζητήσεις του, με το 
γράψιμο μυθιστορημάτων και διηγημάτων μοντέρνας τεχνο
τροπίας και κοσμοπολιτικού κλίματος, εκτός ακόμα από τις 
εντελώς θεωρητικές αναζητήσεις του πάνω σε ποικίλα προβλή
ματα του πνεύματος και της λογοτεχνίας, που τον έφεραν πολύ 
κοντά στο δοκίμιο, με θέματα ποίησης και πεζογραφίας, κι ένας 
άλλο τομέας τράβηξε πολύ σύντομα τα πνευματικά ενδιαφέ
ροντα του Πάνου Καραβία. Είναι ο τομέας της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, της ζωγραφικής και της γλυπτικής, που τις πλη
σίασε με ενδιαφέρον, τις αγκάλιασε με όλη τη θέρμη της καρ
διάς του, τις αγάπησε πολύ και θέλησε σε κάποια αποφασιστική 
φάση των πνευματικών αναζητήσεών του να τις μελετήσει 
συστηματικά, να τις κατατάξει και να τις τοποθετήσει στις διά
φορες περιόδους και σχολές τους.

Έτσι ο Πάνος Καραβίας ανιχνεύοντας με ενδιαφέρον και 
αγάπη τα εικαστικά θέματα, θα γράψει πολλές επιφυλλίδες 
στην καθημερινή εφημερίδα των Αθηνών Ελευθερία, που 
αργότερα θα τις επεξεργαστεί, θα τις εμπλουτίσει και κατάλ
ληλα διαρθρωμένες, θα τις περιλάβει σε διάφορα βιβλία του με 
δοκίμια. Αυτά ακριβώς τα δοκίμια και μελετήματά του που 
μαρτυρούν το πάθος του για την καλλιτεχνική δημιουργία, θα 
τα γράψει ύστερα από συστηματική μελέτη γύρω από τα καλλι
τεχνικά δημιουργήματα του παρελθόντος. Αλλά γύρω και από 
τα εντελώς σύγχρονα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στον τόπο
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μας, που αντικαθρεφτίζουν τις καινούργιες τάσεις και αναζη
τήσεις της τέχνης και τα πρωτοποριακά ρεύματα στον τομέα 
των εικαστικών τεχνών.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο Πάνος Καραβίας θα παρουσιάσει 
μερικά αξιόλογα δοκίμια που φανερώνουν το πλάτος των 
ενδιαφερόντων του και το βάθος της αγάπης του για την καλλι
τεχνική δημιουργία. Ο Καραβίας πίστευε ότι τρεις ήταν οι 
πανύψηλες και πάντα δεσπόζουσες κορυφές στην τέχνη της 
ζωγραφικής, ο Ρέμπραντ, ο Γκρέκο και ο Πικάσσο, και αυτές 
τις τρεις μορφές, με διάφορους τρόπους και ευκαιρίες, θέλησε 
να μελετήσει και να προβάλει.

Στο μεγάλο Ολλανδό ζωγράφο, τον Ρέμπραντ, θα αφιερώσει 
ένα σύντομο αλλά περιεκτικό δοκίμιό του το 1956 με τον τίτλο 
«Το μήνυμα του Ρέμπραντ», που θα το περιλάβει αργότερα στα 
βιβλία του Θέσεις II και Ίσκιος και φως. Κατά τον Καραβία ο 
Ρέμπραντ με τους μεγάλους πίνακές του «βύθισε το μάτι του στα 
έγκατα της ανθρώπινης ψυχής, της δικής του ψυχής» και 
«έδωσε σε μορφές τέχνης που έφτασαν το τέλειο και το αξεπέ
ραστο, το ίδιο το βαθύτερο δράμα της μοντέρνας ψυχής -  τη 
σύγκρουση ανάμεσα πίστης και γνώσης -  ανάμεσα του λογικού 
και του μυστηρίου. Έδωσε την ανησυχία του και την άρνησή 
του να δεχθεί την εξωτερική πραγματικότητα, σαν την πραγμα- 23 
τικότητα καθ’ εαυτήν».



Αυτή ακριβώς η τοποθέτησή του απέναντι στο δρόμο του 
Ρέμπραντ θα τον κάνει να πλησιάσει με θέρμη και θαυμασμό το 
έργο του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπου- 
λου, του περίφημου Γκρέκο, γιατί και οι δυο, καθώς γράφει 
συγγενεύουν σε πολλά σημεία. «Από πολλές πλευρές», παρα
τηρεί ο Π. Καραβίας με πολλήν οξυδέρκεια, «ο Ρέμπραντ πλη
σιάζει τον Γκρέκο. Ό χι στην έκφραση και στην τεχνική, που οι 
διαφορές ανάμεσά τους είναι βασικές. Μα στην ψυχολογία. Οι 
δυο ζωγράφοι έχουν τούτο το κοινό: την ταραγμένη χριστιανι- 
κότητα και τη δίψα του απολύτου. Ο Γκρέκο έδωσε καλλιτε
χνικές μορφές που εκφράζανε την πνευματική του ανάταση, μ* 
εκείνο το βυζαντινό και ισπανικό πάθος. Πάνω κι έξω από τον 
κόσμο τούτο, ο Γκρέκο έστρεφε το λαχταρισμένο βλέμμα του 
στον ουρανό. Αντίθετα ο Ρέμπραντ βύθισε το μάτι του στα 
έγκατα της ανθρώπινης ψυχής».

Ο θαυμασμός του για το έργο του Γκρέκο που το σπούδασε 
συστηματικά μελετώντας τους πιο ονομαστούς πίνακές του στο 
Μουσείο της Νέας Υόρκης, στο Τολέδο και αλλού, θα τον κάνει 
να του αφιερώσει, το 1973 ένα εκτεταμένο δοκίμιό του (πρωτο- 
παρουσιασμένο σε επιφυλλίδες στην Ελευθερία), που θα το 
δημοσιεύσει σε βιβλίο με τον τίτλο Ο Γκρέκο. Από τους τρεις 
μεγάλους της ζωγραφικής, όπως τους ξεχώρισε απ' την αρχή, 
θα θελήσει να εξάρει ιδιαίτερα σε βιβλίο το έργο του μεγάλου 
αυτού ζωγράφου και γιατί ήταν Έλληνας αλλά και γιατί ποτέ 
δεν έπαυε να πιστεύει στη μεγάλη σημασία που είχε το έργο του 
μέσα στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία όλων των επο
χών.

Το δοκίμιο αυτό, που αντιμετωπίζει το έργο του μεγάλου 
Κρητικού ζωγράφου κατά τα στάδια της εκδήλωσης του 
δημιουργικού ταλέντου του, δίνοντας ιδιαίτερην έμφαση στην 
περίοδο της παραμονής του στο Τολέδο, ο Καραβίας προ
πάντων θα σταθεί σ’ έναν πίνακά του που τον είδε πολλές φορές 
και επανειλημμένα τον σπούδασε στο Μουσείο της Νέας Υόρ
κης. Είναι ακριβώς ο πίνακας με τον τίτλο Το Τολέδο’. Στον 
αριστουργηματικόν αυτόν πίνακα του Θεοτοκόπουλου ο 
Πάνος Καραβίας συλλαμβάνει, όπως γράφει, την «ύστατη εξο
μολόγηση ενός βασανισμένου εξαιρετικού πνεύματος» που 
«είναι ο ίδιος ο Θεοτοκόπουλος ο χριστιανικός, ο διψασμένος 
για Θεό: θέληση για γνώση και κατάκτηση, αλλά και άπειρη 
μοναξιά και σφοδρή λαχτάρα για ενότητα. Με το ‘Τολέδο’ ο 
Γκρέκο έκαμε πλαστική μορφή την πνευματική αγωνία του κι 
έστησεν ένα συγκλονιστικό σύμβολο της αγωνίας του μον
τέρνου δυτικού ανθρώπου». Και αφού επισημάνει ότι ο 
πίνακας αυτός είναι «ο πιο συγκινητικός, αλλά και ο σημαντι
κότερος, ο αποκαλυπτικότερος από τη σειρά των σημαντικών 
έργων που ζωγράφισε ο Γκρέκο τα τελευταία του χρόνια», θα 
σημειώσει τα ακόλουθα που δείχνουν το πάθος σπουδής που 
διακατείχε τον Καραβία όταν ερχόταν σε επαφή με τα μεγάλα 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα: «Πήγαινα και ξαναπήγαινα στο 
Μετροπόλιταν, τραβηγμένος από τη σκοτεινή μαγγανεία του, 
και σ’ όλα τα μακρά χρόνια της ζωής μου στην αμερικανική 
κοσμόπολη, μου είχε γίνει σχεδόν πάθος να βλέπω αυτό τον 
πίνακα».

Σ’ αυτό το βιβλίο του για τον Γκρέκο, που συμπληρώνεται με 
πολλούς πίνακες του μεγάλου ζωγράφου από τους πιο ονομα
στούς, ο Καραβίας θα μας δώσει και την ανάλυσή τους, με 
πολλές λεπτομέρειες, με πολλές πραγματικές και αισθητικές 
παρατηρήσεις, με πολλά βιογραφικά στοιχεία, και όλ’ αυτά σ’ 
έναν εξομολογητικό τόνο που μαρτυρεί την εντελώς ψυχική 
στάση του απέναντι στο καλλιτεχνικό δημιούργημα.

Ο τρίτος κορυφαίος της μεγάλης τέχνης κατά την πεποίθηση 
του Πάνου Καραβία είναι ο Πικάσσο, γιατί ο μεγάλος αυτός 
ζωγράφος όπως παρατηρεί στο έξοχο δοκίμιό του «Ο Πικασσό 
εκφραστής του καιρού μας» (το περιέλαβε στις Θέσεις II και στο 
Ίσκιος και Φως) «που σφράγισε τον αιώνα μας, είχε κι εξέ- 

24  φρασεν όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης της εποχής μας, το τρα
γικό αίσθημα που δίνει η οξυδερκής αντίληψη του κόσμου μας,
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έζησε τη διάσπαση και την απιστία και την αλλοτρίωση, το χάος 
και την αγωνία της ανθρωπιάς μας -  ανέδειξεν όμως και την 
προσδοκία μας για μια νέα ζωή, για μια νέα ενότητα, διατυπω
μένη στον καμβά με πλαστικά σύμβολα». Για να υπογραμμίσει 
με έμφαση τα ακόλουθα: «Διαπερνά όλες τις τάσεις και όλες τις 
‘σχολές’, βεβαιώνοντας σε καθεμιά απ' αυτές τη θυελλώδη προ
σωπικότητά του: είναι και κλασικός και ρομαντικός, ρεαλιστής 
και συρρεαλιστής, παραστατικός και ανεικονικός, ιμπρεσιονι- 
στής κι εξπρεσιονιστής και κυβιστής, αλλά πάντα ο Πικασσό». 
Οι σύντομες αλλά ευθύβολες παρατηρήσεις του για τα διάφορα 
στάδια της εξέλιξής του και ο αισθητικές αναλύσεις του για 
πολλούς από τους πιο γνωστούς (αλλά άγνωστους στο πλατύ
τερο κοινό) πίνακές του, μαρτυρούν όχι μόνο την ενημερότητά 
του και τη συστηματική σπουδή του πάνω στα εικαστικά 
θέματα, αλλά και την έμφυτη ευαισθησία του που τον έκανε να 
συλλάβει από νωρίς τα πιο μοντέρνα και πρωτοποριακά ρεύ
ματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 20ου αιώνα.

Ένα άλλο εμπεριστατωμένο και περιεκτικό δοκίμιό του θα 
παρουσιάσει ο Π. Καραβίας το 1970. Είναι οι Μεταμορφώσεις 
στη Σύγχρονη Τέχνη. Στο δοκίμιο αυτό με παλμό και θέρμη 
ψυχής θα μας δώσει το στίγμα της σύγχρονης τέχνης, με σύν
τομες αναφορές στα στάδια της εξέλιξής της, για να επιμείνει 
ιδιαίτερα στο κίνημα του συρρεαλισμού και στη μη παραστα
τική μορφή της τέχνης και θα ρίξει σύντομες αλλά καίριες 
ματιές στα σημερινά ρεύματα της γλυπτικής, για να σταθεί 
τελικά στην καινούργια τάση της ζωγραφικής ή της γλυπτικής 
(τα όρια είναι ασαφή και δυσδιάκριτα) που λέγεται Pop-art. Ο 
Καραβίας θα σταθεί καταδικαστικός απέναντι σ’ αυτό το 
κίνημα στη ζωγραφική. Θα αναρωτηθεί με θάρρος αλλά και με 
πολλή διεισδυτικότητα: «Αναρωτιέμαι μήπως οι πλαστικές 
τέχνες, η ζωγραφική και η γλυπτική, χτυπούν σ' ένα επικίν
δυνο, σ’ ένα μοιραίο αδιέξοδο, καθώς δείχνουν κάτι σημεία 
φθοράς, που λες και προμηνά έναν ερχόμενο θάνατο ή μήπως 
σαρώνεται πάλι το έδαφος για μια νέα γονιμότητα, ίσως μια 
θαλερήν άνθηση που θα ’δινε καινούργιες ζωντανές μορφές», 
για να απαντήσει κατηγορηματικά ότι «το σημερινό φαινόμενο



της ποπ-αρτ δε δείχνει παρά νέκρα, μονάχα νέκρα».
Θα ήθελα τελειώνοντας τη σύντομη αυτή σκιαγράφηση του 

φιλότεχνου Πάνου Καραβία να μεταφέρω εδώ από ένα κριτικό 
σημείωμά του τον τρόπο με τον οποίο αντίκριζε τα έργα της 
τέχνης, ένα τρόπο που θα λέγαμε εντελώς εσωτερικό και υπαρ
ξιακό, που μαρτυρούσε το πάθος του και την εσωτερικήν 
ανάγκη της ψυχής του να αναστρέφεται τα μεγάλα ή και τα 
μικρότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα: «Η ύπαρξή μου πλα
ταίνει», γράφει σε εξομολογητικό τόνο ο Καραβίας, «και η 
αίσθησή μου πλουτίζεται με μια νέα διάσταση. Μένω ώρα 
πολλή μπροστά σ’ έναν πίνακα του Πικασσό ή του Ρουώ ή του 
Ματίς ή του Μπουζιάνη, όπως μπροστά σ’ ένα πίνακα του Ρέμ- 
πραντ ή του Γκρέκο. Μπορώ να μιλώ μαζί τους. Μέσα στη 
βαθιάν ανταπόκρισή μας, αυτές οι ακίνητες ζωγραφισμένες 
φόρμες θ’ αρχίσουν να ζουν και ν’ αναπνέουν. Θα μου πουν μια 
κρυφήν ιστορία που θ’ αναταράξει τα σπλάχνα μου και θα 
ξυπνήσει το πνεύμα μου. Θα χτυπήσουν τις μυστικές χορδές

που ανοίγουν ορίζοντες και ορίζοντες, θα πολλαπλασιάσουν 
την ένταση της λαχτάρας μου για ζωή. Θα συνταιριάσουν το 
ρυθμό τους με το ρυθμό της καρδιάς μου. Ακόμα θα ανακινή- 
σουν μέσα στο μυαλό μου τα προβλήματά μου, θα μου μιλήσουν 
για τον πόνο και για τη λαχτάρα της γενιάς μου, θ’ απαντήσουν 
στις σκέψεις που με στοιχειώνουν για τον έρωτα και για το 
θάνατο, για την αποδημία, για τις ανησυχίες μου». «Ένα έργο 
τέχνης», θα συμπληρώσει, «είναι πραγματικότητα και δύναμη 
μιας νέας ζωής, ενός νέου κόσμου, βαλμένου σε ρυθμό και 
αρμονία».

Η σύλληψη και η κατανόηση της γνήσιας, της αληθινής 
τέχνης προϋποθέτει αυτήν ακριβώς τη στάση που με τόσην εσω
τερικότητα και πάθος ζωής μας έδειξε ο Πάνος Καραβίας και
που σε τελευταίαν ανάλυση δεν είναι παρά μια λαχτάρα της 
ψυχής μπροστά στις αβυσσαλέες αναζητήσεις της καλλιτε
χνικής έκφρασης.

Η  Δ ι π λ ή  μ ο ρ φ ή  *  

Του Π. Καραβία
Να κι ένας άλλος μεταπολεμικός συγ

γραφέας που ανάπνευσε με τόση ηδονή τις 
θολές, πυρετικές αναθυμιάσεις του μεσο
πόλεμου, και που αρχίζει να νιώθει τώρα 
μιαν έλξη προς ό,τι πιο κλασικό πραγμά
τωσαν οι αιώνες: το ιδανικό που εκφρά
ζουνε η Ολυμπία και οι Δελφοί.

Προς τους ιερούς και ακατάφθορους 
αυτούς τόπους δεν πηγαίνει, βέβαια, 
ακόμα ο κ. Πάνος Καραβίας με ψυχή ολό- 
τελα ελληνική, καθαρισμένη, στον αέρα 
της υγείας και της ψυχικής ισορροπίας, 
από τις μιαρές ουσίες της εποχής μας. Πη
γαίνει, ίσα ίσα, κρατώντας ολάνοιχτες 
(σαν παιδί του Μπαρρές κι εγγόνι του Σα- 
τωμπριάν) τις παντιέρες του ρομαντισμού. 
Μα η βαθειά ανάγκη που τον σπρώχνει 
προς τους τόπους του αγνότερου ελληνι
κού ιδεώδους, και η συγκίνηση που εκείνοι 
του δίνουν, δείχνουν πόσο το ελληνικό 
ιδεώδες είναι μια αιώνια δίψα της ψυχής 
και σε ποιο βαθμό διατηρεί τη δύναμή του 
και στους πιο ταραγμένους ακόμα και
ρούς. Δεν ξέρω τι θα βγάλει από την πείρα 
του αυτή ο κ. Καραβίας, πώς θα την ενσω
ματώσει μέσα στην ευαισθησία του, χωρίς 
να βλάψει ή να φτωχύνει τους άλλους του 
θησαυρούς. Μα όπως και αν τη χρησιμο
ποιήσει, δεν είναι δυνατό παρά να τον

ωφελήσει και σα συγγραφέα, αλλά και σαν 
άνθρωπο.

Όσοι διάβασαν τη Νύχτα με Πολύ
χρωμα Φώτα, μια σειρά διηγημάτων που 
εξέδωσε ο κ. Καραβίας εδώ και έξι εφτά 
χρόνια, ξέρουν πόσο ο νέος αυτός συγγρα-

Κλέων Παράσχος

φέας ξεχώρισε αμέσως μέσα στους διηγη- 
ματογράφους της γενιάς του. Πόσο παρ’ 
όλη την κάποια υπερβολή και εκζήτησή του 
ήταν γνήσιος ο κοσιιοπολιτισμός του, ο 
βιωμένοςκαι όχι κούφια μπασμένος, πόσο 
θέλγητρο υπήρχε στα διηγήματα του, πόση 
χάρη και λεπτό πνεύμα στο σκιτσάρισμα 
των προσώπων του, πόσο δένουν λυρικά το 
λιτό και περίτεχνο ύφος του. Το αφηγημα
τικό θέλγητρο και τον λυρικό παλμό, πιο 
πλούσιο και πιο μεστό, βρίσκουμε άμεσα 
στις σελίδες του κ. Καραβία, τις εμπνευ
σμένες από την Ολυμπία και τους Δελ
φούς. Λιτά αλλά σίγουρα, χρησιμοποιών
τας ό,τι πιο ουσιαστικό μπορούν να δώ
σουν η ιστορία και η τέχνη, ο κ. Καραβίας 
μας μπάζει στην ατμόσφαιρα των ιερών

τόπων, ατμόσφαιρα απόλυτα πνευματική, 
και ύστερα αφήνει να ξεχυθεί από μέσα του 
η προσωπική του εντύπωση, που μόνη αυ
τή, άλλωστε, στην προκείμενη περίπτωση, 
έχει σημασία. Τι άλλο από λυρικά στιγμιό
τυπα, λυρικές ναήβύοηβ, μας επιτρέπεται 
να ζητήσουμε από έναν λυρικό ταξιδιώτη; 
Αυτές μας προσφέρει ο κ. Καραβίας, με 
όλη τη θέρμη μιας ψυχής αληθινά ποιητι
κής και μ’ όλο τον περιγραφικό οίστρο ενός 
ρομαντικού για τον οποίο το τοπίο δεν 
μπορεί να είναι παρά μια στιγμή δική μας 
μέσα στη φύση, μια διάθεση, δηλαδή 
χρώμα και μουσική. «Το θέατρο μαυρίζει 
και με πνίγει. Περνώ το διάζωμα κι ανε
βαίνω απάνω απάνω, ωςτοπιουψηλό σκα
λοπάτι. Στρέφω και το βλέμμα μου χάνεται 
στη χάσκουσα βαθειά κοιλάδα, σκεπα
σμένη λες με ώχρα και γκρίζα ομίχλη. Μα 
σταματώ στη βουνοσειρά της Κίρφης. 
Πίσω από τα χλωμά σύννεφα, ο ήλιος πο
ρεύεται προς το τέλος της συμβολικής του 
καμπύλης. Μέσα στη θανατερή μοναξιά 
και στη σιωπή τίποτα δε σαλεύει. Έξαφνα 
όμως στις κορφές της Κίρφης σέρνεται η 
βασιλική αλουργίδα της Δύσεως, μια πα- 
χειά παρυφή σαν από χυμένο αίμα...»

Αυτό τον τόνο αναδίνουν οι περισσότε-



ρες σελίδες του κ. Καραβία, και αυτή την 
ποιότητα έχει ο λόγος του. Είναι τόνος και 
υφή λόγου ενός τυπικού ρομαντικού. Για 
να σβύνει την εντύπωση που ζητά να 
στραγγίζει από τα πράγματα, και όταν τα 
ζει και όταν τα εκφράζει, ο ρομαντισμός τα 
δραματοποίεί, περνά μέσα τους τη δική του 
δίψα για λυρισμό. Έτσι που στο τέλος δεν 
ξέρεις από πού έρχεται η δόνηση, από τα 
αντικείμενα ή από το εγώ του συγγραφέα. 
Στο απόσπασμα του κ. Καραβία που πα- 
ράθεσα, φαίνεται αυτό καθαρά: έντονα 
επίθετα, κίνηση, δηλαδή μέταλλα και ποι
κιλία στον κόσμο τον σωματικό και τον ψυ
χικό, στον μέσα και στον έξω. Ακόμα, με
γαλοπρεπείς και υποβλητικές λέξεις, 
χρώμα και φράση ρυθμική. Ο Ρουσσώ λέ

γει ότι πρώτα του έρχονταν οι ρυθμοί των 
φράσεών του και ύστερα τις εσύντασσε, 
και ο Φλωμπέρ, καθώς αναφέρουν οι 
Γκονκούρ, έλεγε κάποτε για ένα βιβλίο του 
στον Γκωτιέ: «Βρήκα το φινάλε των φρά
σεών μου. Μπορώ να πως ότι το βιβλίο μου 
είναι γραμμένο».

Μα όλα αυτά, προκειμένου τουλάχιστον 
για βιβλία ποιητικά, δε δείχνουν έλλειψη 
βαθύτερων ή γνήσιων ψυχικών στοιχείων 
σε σχέση με τις περιγραφές των ρομαντι
κών. Ισα ίσα. Σε ποιων κλασικών συγγρα
φέων τις σελίδες (γιατί οι κλασικοί δεν έκα
ναν περιγραφές) νιώθουμε την ψυχή να δο- 
νείται έτσι θερμά και έτσι έντονα, όσο σε 
μερικές σελίδες του Μπαρρές, του Πιερ 
Λοτί, του Σατωμπριάν; Ρομαντικός ο κ.

Καραβίας αισθάνεται με πάθος που εξυ
πακούει την ένταση και που δεν αποκλείει 
όμως, εξ άλλου, την αγνότητα και το βά
θος.

Η δ. Σελέστ Πολυχρονιάδη έχει διακο
σμήσει με μερικά σχέδιά της το εξαιρετικά 
καλαίσθητα τυπωμένο βιβλίο του κ. Καρα
βία. Σχέδια θαυμάσια συντονισμένα με το 
κείμενο, που δείχνουν πόσο η εκλεκτή αυτή 
καλλιτέχνης δεν ικανοποιείται ποτέ με ό,τι 
πραγματοποίησε, παρά ζητά να εκφράζει 
μ’ έναν τρόπο ολοένα πιο υψηλό και προ
σωπικό το όραμα της ψυχής μας.

* Πάνος Καραβίας, Η Διπλή Μορφή-Δελφοί, 
Ολυμπία, Αθήναι, 1937.

Η ρομαντική αγωνία 
στο έργο

του Π. Καραβία
«Το ύφος του Paul Morand», έγραφε σ' 

ένα δοκίμιό του για τον Γ άλλο αισθητιστή 
πεζογράφο, ο σχεδόν ομογάλακτος του 
Πάνος Καραβίας, «ήταν κάτι που πολύ 
μας είχε γοητεύσει και που τόσο ταιριαστά 
έντυνε τον οργανισμό του πεζογραφή
ματος κι εξασφάλιζε μονιμότητα στο έργο 
του. Σύντομες φράσεις, ελλειπτικές, τα 
πιο απρόοπτα επίθετα, οι πιο απρόοπτες 
μεταφορές, ένας χείμαρρος από χτυπητές 
εικόνες που σε ηλεκτρικό ρυθμό διαδέ- 
χουνται η μια την άλλη. Οξύς παρατη
ρητής και ζωγράφος των ηθών του καιρού 
εκείνου ο Morand, ισορροπούσε το απελ
πισμένο βάθρς με μιαν ανάλαφρη χάρη, μ’ 
ένα θα ’λεγα détachement -  δενβρίσκω το 
αντίστοιχό του στα ελληνικά -^που προσ
θέτει σε γοητεία και συγκίνηση. Είναι 
αλήθεια πως έτσι κάποτε το βάθος χάνει 
και μένει πιο αισθητή η λάμψη του 
λεκτικού που φαίνεται να τον παρασύρει. 
Όμως δεν είναι γι’ αυτό λιγότερο βέβαιο 
πως υπάρχει ένα βάθος. Μόνο που είναι 
πολύ απελπισμένο και που η απελπισία 
του γυρίζει σ’ έναν κλειστό κύκλο, χωρίς 
διέξοδο.»

Νομίζω πως δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει καλύτερη αυτοκριτική για το 
έργο του ίδιου του Π. Καραβία, ενός 
έργου που διαφοροποιήθηκε εξαρχής από 
το έργο των συνομίληκών του πεζο- 

26 γράφων της γενιάς του ’30. Σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να το θεωρούμε ξένο προς

την προβληματική, τη θεματογραφία και 
τη γραφή τόσο του ιστορικού όσο και του 
ψυχολογικού μυθιστορήματος, έτσι όπως 
αυτά αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
μεσοπόλεμου. Ποια σχέση, πράγματι, 
μπορεί να έχει Ο Ίσκιος στον Ορίζοντα, 
το μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε το 1962 
αλλά απηχεί και προβάλλει αντιλήψεις 
διαμορφωμένες στα προπολεμικά χρόνια, 
με τη Γαλήνη του Η. Βενέζη, τον Ευριπίδη 
Πεντοζάλη του Γ. Θεοτοκά και, φυσικά, 
με τα μυθιστορήματα του Π. Πρεβελάκη 
και του Σ. Μυριβήλη; Καμία. Γιατί το 
χαρακτηριστικό -ή  πάντως ένα από τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά- του αφηγη
ματικού κόσμου του Π. Καραβία δεν είναι 
η απόσπασή του από την Ελλάδα, από τον 
γεωγραφικό τόπο και τη φυσιολογία του. 
Όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε, ακόμα και 
σε ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα 
στο νυχτερινό σκηνικό των ευρωπαϊκών 
μεγαλουπόλεων. Υπάρχουν όμως, όχι ως 
δεσμοί με μια τοπική ηθογραφία που θέλει 
τους ανθρώπους αναπόσπαστα δεμένους 
με τα ιστορικά περιστατικά και τις συναι
σθηματικές τους επιπτώσεις πάνω στην 
ψυχοσύνθεση των ατόμων. Αλλά ως 
δεσμοί με μια αισθητικής φύσεως 
είσπραξη του τοπίου, ενός τοπίου που 
όπως μας έδειξε ο συγγραφέας, πρώιμα, 
στο δοκίμιό του Η  Διπλή Μορφή (1937), 
μας αποκαλύπτεται ουσιαστικότερα αν το 
δούμε όχι ως διαδοχή εικόνων, αλλά ως

του Αλέξ. Ζήρα
σημείο απ’ όπου εξακτινώνεται η φαν
τασία μέσα στο χρόνο και διαμέσου των 
τόπων. Είναι αυτή η αναζήτηση της μορ
φολογίας του χώρου, ο εντοπισμός της 
γραμμής, του περιγράμματος που έχουν 
τόση σημασία στην πρώιμη και κατά ένα 
μέρος στην όψιμη φάση της ποίησης του 
Οδ. Ελύτη, της γραμμής που εδώ, στην 
πεζογραφία του Π. Καραβία, έχει πέρα 
από το καθαρά μορφολογικό της νόημα 
και ένα νόημα πολύ βαθύτερο: το νόημα 
του υπαρξιακού και συνειδησιακού του 
ορίου.

Όλα στο έργο αυτό περιστρέφονται και 
διαπλέκονται γύρω από τη συνείδηση και 
την αίσθηση του ορίου. Ασφυξία* έτσι 
όπως την αισθάνονταν οι νέοι μετά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το ξερίζωμα 
της ίδιας της ύπαρξής τους μέσα σ’ έναν 
κόσμο που φαίνεται ότι καταρρέει, τη 
στιγμή ακριβώς που οι υλικές και τεχνο- 
κρατικές δυνατότητες της ανθρωπότητας 
μοιάζουν όσο ποτέ άλλοτε απεριόριστες. 
Το απελπισμένο πάθος για τη μετακίνηση, 
τη φυγή, το ταξίδι, που άλλωστε μας απο
καλύφθηκε δραστικότατα και από το έργο 
άλλων συνομίληκών με τον Π.Κ. συγγρα
φέων, όπως λ.χ. το Λεμονοδάσος του 
Κοσμά Πολίτη -α ν  και εδώ ο κοσμοπολι
τισμός φαίνεται πολύ περισσότερο γειω- 
μένος και σάρκινος- και απροσδόκητα, 
από μιαν άποψη, από το μοναδικό μυθι
στόρημα που έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης,
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Φίλε Κύριε Καραβία,
Σας ευχαριστώ διπλά για την προσφορά σας, πρώτα, για τη χαρά 

που μου δίνει η κάθε δημιουργία σας, πάντοτε εκλεκτή, και ύστερα, η 
βαθειά συγκίνηση, που μου προκαλεί και μόνο το θέμα της πρόσφατης 
μελέτης σας: το όνομα, η ύπαρξη και το έργο του εξαιρετικού αυτού 
«Γραικού», αυτής της ιδιοφυίας, της μυστικής γέφυρας που ενώνει τις 
δύο εσχατιές της Μεσογείου και μετουσιώνει με μεταφυσικό και βαθύ
τατο τρόπο, δυσδιάκριτο στους πολλούς, Ανατολή και Λύση.

Σε σας αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά με το «Toledo» του, στη Νέα 
Υόρκη. (Περίεργη μετατόπιση, σε τόσο αλλότριο περιβάλλον). Εμένα 
μου συνέβη κάτι αλλιώτικο, που θέλω να σας το διηγηθώ: πριν από 43 
ακριβώς χρόνια, το 1930, νέος ακόμη, γυρίζοντας από μιαν υπηρε
σιακή αποστολή στην Πράγα και στο Αμβούργο, πέρασα για να ιδώ 
τον αδελφικό μου φίλο, μουσικό και διπλωμάτη, Παπαλέξη, από τη 
Δρέσδη, όπου ήταν Πρόξενος. Η Δρέσδη που ξερριζώθηκε από συμ
μαχικές βόμβες, για αντίποινα του Coventry, ήταν τότε μια από τις 
ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Είχε και μια σπουδαία Πινακοθήκη, 
πλούσια σε περιεχόμενο, που πήγα να επισκεφθώ. Οι πίνακες ήταν 
εκτεθειμένοι κατά το παληό σύστημα των μουσείων, δηλαδή οι τοίχοι 
των αιθουσών ήταν κατάφορτοι ασφυκτικά από εικόνες. Τόσο που 
ζαλιζόταν ο επισκέπτης και δεν ήξερε πώς να προχωρήσει και τι να 
πρωτοειδεί. Το μάτι μου, δεν ξέρω από ποια διαίσθηση σταμάτησε σ' 
έναν πίνακα μικρού μεγέθους (θα ήταν 30 x  20) με χρώματα κάθε άλλο 
παρά φανταχτερά, με αποκλειστικά κυρίαρχο το τεφρό και το σκούρο 
γαλάζιο (gris-bleu). Χωρίς να ξέρω γιατί επρόκειτο ακόμη, δεν μου 
ήταν δυνατό να παύσω να θαυμάζω αυτή την εικόνα! Έφερε μόνο έναν 
αριθμό. Δίπλα της σε όλο τον τοίχο οργίαζαν τα ζωηρά χρώματα κι οι 
φανταχτεροί πίνακες. Συμβουλεύθηκα τον κατάλογο που κρατούσα, 
και είδα πως βρισκόμουν εμπρός στον μοναδικό πίνακα που κατείχε η 
Πινακοθήκη της Δρέσδης, του Θεοτοκόπουλου, «Η Ίαση του 
Τυφλού». 43 χρόνια πέρασαν από τότε, πήγα και είδα σε όλο τον κόσμο 
σχεδόν [έργα του] (Νέα Υόρκη, Chicago, Washington, Παρίσι, Λον
δίνο, και φυσικά το Prado και πάνω απ’όλα το Toledo και το Escorial), 
αλλά ποτέ δεν βγαίνει απ' το νου μου κι απ’ την ψυχή μου το πρώτο 
εκείνο αντίκρυσμα. Ίσως το μόνο που μπορώ να το παραβάλω, είναι 
ούτε καν ο Orgaz του Toledo, αλλά αυτό τούτο το Toledo, με το ποτάμι 
να ρέει πιο κάτω, τον μελαγχολικό Tajo -  κι αυτό, γιατί μου θυμίζει το 
τεφρό χρώμα του πίνακα της Δρέσδης.

Αυτά όλα μου φέρατε στη μνήμη, αγαπητέ Κύριε Καραβία, με την 
ωραία σας μελέτη. Πώς λοιπόν να μη σας ευχαριστήσω;

Με όλη μου τη φιλία, 
Τ. Παπατσώνης

Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη, δημοσιευ
μένο ωστόσο μεταθανάτια και για τούτο 
ίσως παράκαιρα. «Πώς να σταθούμε επι- 
τόπου, τη στιγμή που ο παγωμένος χρόνος 
λυώνει μέσα στα ζεστά μας χέρια;», ανα
ρωτιόταν ήδη από τη δεκαετία του 1920 ο 
P. Morand ο οποίος απ’ όσο φαίνεται είχε 
γοητεύσει και ασκήσει σημαντική επί
δραση σ’ εκείνη τη γενιά που άρχισε να 
συνειδητοποιεί τον κόσμο μέσα στην ίδια 
δεκαετία και που το ελληνικό της αντί
στοιχο το βρίσκουμε σε ορισμένους 
ποιητές και πεζογράφους από τη λογοτε
χνική πρωτοπορία του ’30. «Στις απο
σκευές των ατέλειωτων ταξιδιών του»,

έγραφε ο Παν. Μουλλάς σ’ ένα παλιότερο 
κριτικό του κείμενο για το μυθιστόρημα 
του Π. Καραβία Ίσκιος στον Ορίζοντα, 
«κουβαλάει μερικές από τις κυριότερες 
καταβολές της γενιάς του: ένα νεορομαν
τισμό ποιητικής προέλευσης, την έλξη του 
έρωτα και του θανάτου, αυτό που ονό
μασαν «δαίμονα της φυγής», μερικές 
απόπειρες για αισθητική βίωση της ζωής, 
τελικά τον άφευκτο πεσιμισμό, όταν οι 
απόπειρες καταντούν χαμένη υπόθεση».1

Ήταν αυτές οι καταβολές της ελλα- 
δικής γενιάς του; Αμφιβάλλω. Αυτός ο 
ντιλετάντικος πεσιμισμός, για τον οποίο 
κάνει λόγο ο Π. Μουλλάς, δεν είναι καν

της ίδια υφής με τον ντοστογιεφσκικό 
πεσιμισμό, ας πούμε, του Αγγέλου Τερ- 
ζάκη στους Δεσμώτες ή στο Δίχως θεό, 
που περισσότερο έχει να κάνει με την 
αγωνία του ανθρώπου μπροστά στα κορυ
φαία ηθικά διλήμματά του. Αν θέλουμε 
οπωσδήποτε να συνδέσουμε το όραμα που 
έχει ο Π. Καραβίας για τον κόσμο και το 
νόημά του, με κάποια άλλα οράματα, συγ
καιρινών ή παλαιότερων συγγραφέων, 
σίγουρα η ενοποιός γραμμή ξεκινάει από 
τους ποιητές που εμφανίζονται στο λογο
τεχνικό προσκήνιο προς το τέλος, λίγο 
πολύ, της δεκαετίας του 1910 και ιδιαί
τερα από τον Κώστα Ουράνη, τον Κλέωνα 
Παράσχο και κατά δεύτερο λόγο από τον 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο. Αυτή είναι η 
ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αρχίζει να 
διαμορφώνεται ο συγγραφέας, και αυτή 
είναι η ατμόσφαιρα που παρά τη μετέ- 
πειτα πύκνωση και διαστολή της -με τις 
εμπειρίες των αλλεπάλληλων ταξιδιών, 
των διαμονών στις κοσμοπολίτικες μεγα- 
λουπόλεις, των αισθησιακών αναζητή
σεων- παρέμεινε η οριστική και ορίζουσα 
conditio του: η αγωνιώδης, γεμάτη δια
ψεύσεις αλλά πάντοτε επίμονη, αναζή
τηση του ιδεώδους, του σαγηνευτικού και 
του ωραίου.

Γιατί, διαφορετικά, τι νόημα έχουν όλες 
αυτές οι μετακινήσεις, του ίδιου και των 
αφηγηματικών του χαρακτήρων, τη 
στιγμή που φαίνονται όλα κατακτημένα, 
κερδισμένα; Είναι δυνατό να κατακτηθεί 
για πάντα το ωραίο; Ή μήπως η ωραιό
τητα, η έλξη, η γοητεία του μέλλοντος βρί
σκονται στην απιστία του για μας και στην 
αβεβαιότητά του; Οιήρωέςτου Π.Κ. φαί
νονται εξαρχής να έχουν τραφεί και ανα
τραφεί από τις ίδιες συνθήκες: άντρες και 
γυναίκες που κολυμπούν μέσα στη «με
γάλη ζωή» όπως το ψάρι στο νερό κι 
ωστόσο μετέωροι, ξεριζωμένοι, νυχτόβιοι 
των πολυτελών μπαρ, των ατμοσφαιρικών 
ξενοδοχείων, εξοικειωμένοι με τις πολυ
θόρυβες αίθουσες των αεροδρομίων, των 
σιδηροδρομικών σταθμών και τις αποβά
θρες των επιβατικών πλοίων. Πίσω από 
την αποστράπτουσα στιλπνότητα των 
σαλονιών και την πεποιημένα άνετη συμ
περιφορά των θαμώνων των dancing και 
των casino με μεγάλη δυσκολία κρύβεται 
το άγχος, η νοσταλγία για κάτι που καλά 
καλά δεν ξέρουν τι είναι. Ένας παράδει
σος, ένα όραμα ζωής, μια υπόθεση -  ό,τι 
κι αν είναι αυτό μοιάζει στην πεζογραφία 
του Π. Καραβία να έχει χαθεί πριν καν 
υπάρξει. Τέλος, και πάνω απ’ όλα: η 
βίωση της αγωνίας που έχει αρπάξει τη 
γενιά του συγγραφέα και που αναβλύζει 
ακατάσχετα από τα τραύματα και τα 
ερείπια του πολέμου των χαρακωμάτων. 
Τίποτε δεν είναι πια όπως πριν, ο δέκατος 
ένατος αιώνας έχει τελειώσει οριστικά. 
«Είναι μια θυσιασμένη γενιά, κυρία μου», 
λέει ένας από τους ήρωες του Paul 27

---------¿



Morand, στη συλλογή διηγημάτων του 
Τρυφερά Αποθέματα (1921), «οι άντρες 
έγιναν στρατιώτες, οι γυναίκες τρελάθη
καν. Η μοίρα πρόσθεσε και κάτι ακόμα: 
μια όμορφη κληρονομιά από καταστρο
φές...»2

Μια θυσιασμένη γενιά ή μια χαμένη 
γενιά; Είναι το ίδιο πράγμα. Ό ,τι ενδια
φέρει εδώ τον συγγραφέα είναι η έκθεση, η 
αποκάλυψη της ύψιστης απελπισίας, της 
συνείδησης του μηδενός, που αποτελεί όχι 
μόνο ατομικό αλλά και συλλογικό κατά 
κάποιο τρόπο βίωμα, στο βαθμό που το 
δραματικό αυτό αίσθημα ζωής αποτελεί 
ένα modus vivendi στις καλλιτεχνικές 
πρωτοπορίες της μεσοπολεμικής Ευρώπης 
και των Η.Π.Α. Ας θυμηθούμε ως ποιο 
σημείο είναι παραίτηση η φυγή του 
νεαρού ήρωα του Λεμονοδάσους, ενός 
μυθιστορήματος που ακριβώς το 1930 
προσπαθούσε να μεταφέρει στη νεοελλη
νική λογοτεχνία τον πόθο του απολύτως 
όλου ή του απολύτως τίποτε, αλλά και 
την αναζήτηση της πληρότητας, σωμα
τικής και πνευματικής3. Στην ουσία, όλη 
αυτή η γενιά, έστω και αν τα μέλη της ήταν 
διασκορπισμένα εδώ κι εκεί στην ευρω
παϊκή ή στην αμερικανική ήπειρο, λες και 
είχε προσυμφωνημένες τις «σταθερές» 
πάνω στις οποίες έπαιζε και έχανε τη ζωή 
της: την ταχύτητα των αυτοκινήτων, τη 
δράση ως απελπισμένο διάβημα που προ- 
καλούσε το πεπρωμένο, την ολονύκτια 
μέθη, τουςχειμάρρους από τους ήχους της 
τζαζ που ξεπηδούσαν από τα υπόγεια 
νυχτερινά καμπαρέ του Λονδίνου, της 
Νέας Υόρκης, του Παρισιού, της Ρώμης, 
του Βερολίνου, της Βουδαπέστης. Τι άλλο 
χρειαζόταν για να μυθοποιηθεί αυτή η 
εποχή πέρα από το νευρώδες γράψιμο του 
Ernest Hemingway στο Ο Ήλιος, κι Αυτός 
Ανατέλλει ή το σαγηνευτικά λυρικό ύφος 
του F. Scott Fitzgerald στον Μεγάλο Γκά- 
τσμπυϊ] τον αισθησιασμό του Henry Miller 
στη Ρόδινη Σταύρωση και βέβαια στον 
Κολοσσό του Μαρουσιού, ένα βιβλίο 
βαθύτατα ευλαβικό από μια άποψη:

Ο Π. Καραβίας βρισκόταν εκεί, στο 
Παρίσι του μεσοπολέμου, υποδυόμενος 
όπως και άλλοι νέοι διανοούμενοι της 
εποχής εκείνης τον αυτόπτη μάρτυρα του 
θανάτου του Δυτικού πολιτισμού. Ό χι 
από κάποια διάθεση συγκεκριμένης πολι
τικής στάσης όσο από εκείνη την παρά
ξενη διάθεση εγκατάλειψης που είχε 
καταλάβει αρκετούς νέους στα αμέσως 
προηγούμενα χρόνια της ανόδου των ολο
κληρωτισμών. Οι αφηγηματικοί του 
χαρακτήρες, όπως και του F. Scott Fitzge
rald, είναι κατά το ένα μόνο μέρος τους 
πλασματικοί* κατά το άλλο, ίσως και το 
σημαντικότερο, στηρίζονται στο εμπει
ρικό υλικό των συγγραφέων, ακόμα και σε 
αυτοβιογραφικά στοιχεία τους, όντας 
«κατ’ εικόνα και ομοίωση» μιας ζωντανής 

28  πινακοθήκης ανθρώπων που ζήτησαν από 
την αρχή να κατακτήσουν κάτι που ήταν

Επιστολή του Κλέωνος Π αράσχου

Αθήναι, 9/2/54

Αγαπητέ μου Πάνο,
Είμαι ελαφρά γριππιασμένος εδώ και 18 μέρες. Ωστόσο δε βγαίνω 

ακόμα γιατί πριν από 10 μέρες βγήκα κι έπαθα μια μικρή υποτροπή. Γι ’ 
αυτό και άργησα να σου απαντήσω. Καημένε Πάνο δεν είχα σκεφθεί 
ότι λείπεις 7 χρόνια. Εφτά χρόνια, σκέψου, Θεέ μου, πότε πέρασαν. 
Και μου περνά μια ψιλοϊδέα ότι δεν σκοπεύεις να γυρίσεις. Μα δε 
νοστάλγησες την Ελλάδα, γνώριμους, φίλους; Λεν είναι δυνατόν. Δεν 
μίλησα γι ’ αυτό το ζήτημα με την Σελέστ. Αν τη ρωτούσα θα μου απαν
τούσε, φαντάζομαι, αινιγματικά. Και στο γράμμα σου δε μου γράφεις 
τίποτε σχετικό. Κρίμα, κρίμα, κρίμα! Τι χαρά θα είτανε για μένα να σε 
ξανάβλεπα και να ξαναρχίζαμε εκείνες τις ατελείωτες συζητήσεις μας 
για όλα, ακόμα si tu veux1, και για τον Κιρκεγκάαρντ, που δεν ξέρω 
γιατί φαντάζεσαι πως είναι τώρα ένας από τους αγαπημένους μου (il y 
a du plus neuf dans son genre2.) Πριν αδιαθετήσω ξαναείδα εδώ στη 
Φιλοθέη μια μέρα τη Σελέστ μαζί με τη Lee, που είχε έρθει με ποδή
λατο, και ύστερα θα πήγαιναν στου Πολίτη. Καλέ τι χαριτωμένη 
κοπελλίτσα (κοπέλλα της... παντρειάς) και κομψούλα και αεράτη και 
γλυκομίλητη! Να σας ζήσει! Την καμάρωνα. Ένα μπόι που σου 
πέταξε! Αλλά, ησύχασε, ο τελευταίος από τον οποίον θα μπορούσε να 
κινδυνέψει, είμαι εγώ. Περισσότερο παρά ποτέ τώρα η ειδικότητά μου 
είναι, αλοίμονο, οι femmes mures1. (Αν είχα πρόχειρο ένα τόμο του 
Προυστ θα σου παρέθετα μια περικοπή του σχετική, εξαιρετικά 
εύγλωττη).

Δε σου μίλησα αρκετά για το πρόσφατο ταξίδι μου στην Αγγλία. Την 
επισκέφθηκα πρώτη φορά καλεσμένος του British Council, δηλαδή με 
τα έξοδά μου πληρωμένα, εκτός από τα ταξιδιωτικά. Το Λονδίνο με 
μάγεψε, το αγάπησα σχεδόν όσο και το Παρίσι και μου άρεσε πολύ και 
το Statford-on-Avon, όπου είδα θαυμάσιες παραστάσεις του Σαίξπηρ. 
Πήγα και στην Οξφόρδη, και στο Bristol και στο Bath και στο Μπέρ-
μιγκχαμ. Παντού ευχαριστήθηκα πολύ. Το Λονδίνο όμως είταν η 
μεγάλ ηχαρά, η μαγεία. Δεν το χόρταινα. Είταν και ο καιρός ωραιότα
τος. Εκείνα τα πάρκα (και το Holland Park... θυμούμαι το ποίημά σου, 
souvenirs, souvenirs, souvenirs4) σκέπτομαι τι θα είναι την άνοιξη. Και 
αν έχεις και τη θεία χάρη να είσαι ερωτευμένος με κάποια μικρή αντα
πόκριση στην αγάπη σου, και να νιώθεις παντού γύρω σου το τραγούδι 
και τον χορό της ψυχής σου, τι παράδεισος που θα είναι τότε αυτή η 
ωραιότατη πόλη! Έμεινα και στο Παρίσι 7-8μέρες. Αυτό πια είναι la
vraie grande passion, permanente, inguérissable.5 Και πού δεν πήγα, 
και πού δεν γύρισα, προσκυνητής κουρασμένος, désabusé mais tou
jours fervant. Πώς χαιρόμουν με 15 αισθήσεις, και το παραμικρό! Και 
όμως ήμουν στο Παρίσι, 2 % μήνες, και το 1949, και το 1950, για
καμιά δεκαριά μέρες. Τι να σου κάνουν οι μέρες. Πρέπει να μείνεις 
χρόνια για να το χαρείς (et encore 7!) Την παραμονή της αναχωρήσεώς 
μου περιπλανήθηκα στο Quartier. Και μετά το φαγητό κάθησα σ’ ένα 
καφενείο γωνία St Michel και Rue Soufflot. Είταν μια ηλιόλουστη αθη- 
ναίικη μέρα. Φοιτητές, φοιτήτριες, η νιότη, si lointaine, partie à 
jamais8. Κάθησα, ώρα ώρα rêvassant9. Ύστερα σηκώθηκα και μπήκα 
στο Λουξεμβούργο. Αλλά μόλις έκανα λίγα βήματα, γύρισα. Δεν είχα 
τη δύναμη να προχωρήσω. Ήσαν πάρα πολύ εφιαλτικές οι αναμνή
σεις.

Πολύ χάρηκα το ταξίδι μου Νίκαια-Παρίσι και Παρίσι-Νίκαια με 
λεωφορείο. Ήταν εξαίσιο. Βαστά δυο μέρες, με σταθμό μια βραδιά 
στη Λυών. Τοπία πανοραματικά, ιδίως μεταξύ Grenoble και Νί
καιας, χαρούμενες συντροφιές μες στο μπούσι, et puis les relais10. K ’ 
εκείνα, σε παλαιικό στυλ, τα μικρά restaurants και τα bars και οι 
μικρούλες πολιτείες που τις διασχίζεις και που μόλις προφταίνεις να

άπιαστο, φευγαλέο -  τουλάχιστον για τις φυγές διαφόρων ειδών (από τα ταξίδια ως 
βαθύτερα φιλοσοφημένες συνειδήσεις, τη μέθη), είτε επιδιώκοντας να κατακτή- 
Είτε προσπαθώντας να ξεπεράσουν την σουν την ουσία της ζωής στις πιο απόλυτες 
αίσθηση του κενού, της ματαιότητας, με εκφάνσεις της (στο ασίγαστο και τελικά



στις ατέλειωτες συζητήσεις και στους 
σχοινοτενείς μονολόγους τους -  συχνά 
κάτω από έναν έναστρο ουρανό! Στην 
πράξη συμβαίνουν ελάχιστα πράγματα, 
σχεδόν τίποτε, ακόμα και όταν το ταξίδι ή 
η εξέγερση έχουν «ολοκληρωθεί» και 
«συντελεστεί». «Η μυθιστορία του Καρα
βία», γράφει ο Στέφανος Ροζάνης με 
αφορμή το μυθιστόρημα του Π. Καραβία 
Αστερισμοί (1971), «μπορεί να μας δώσει 
το κλίμα της αναστροφής του μεσοπολε- 
μικού ειδώλου* μπορεί να μας καθοδη
γήσει μέσα στον χώρο του εναπομείναντος 
και να σταθεί ως απογραφή των τραγικών 
συμβάντων, εκείνων που ως ρόγχος επιθα
νάτιος σήμαναν τους τελευταίους σπα
σμούς του ονείρου. Και είναι επιπλέον 
σημαντική η μυθιστορία, γιατί διεισδύει 
μέσα στην ατμόσφαιρα του τέλους, ανα- 
δεικνύοντας ό,τι πιο τραγικό επισυνέβη 
στον ξέφρενο κόσμο, που χάνοντας το 
πολύχρωμο τοπίο της υπάρξεώς του ανα
ζητά την τελευταία του ικμάδα, για να την 
χάσει κι αυτή σε πλήρη μόνωση, ανίκανος 
να λάβει ένα μήνυμα που θα τροποποι
ούσε τις καταβολές του, ή μάλλον θα τις 
προσανατόλιζε σε μια καινούρια περιπέ
τεια βιώσεως.»4

Βίωση, βιωμένος κόσμος -όπως το 
είπαμε και πιο πριν, οι ανθρώπινοι τύποι 
που παρουσιάζει ο Π. Καραβίας στις 
ιστορίες του είναι κατά ένα μόνο μέρος 
πλασματικοί. Περισσότερο είναι φτιαγ
μένοι για να ενσαρκώσουν τις δικές του 
αναζητήσεις και αγωνίες. Ή , μάλλον όχι 
να τις ενσαρκώσουν, αλλά να τις μνη- 
μειώσουν αφού είναι προ πολλού ενσαρ
κωμένες και μάλιστα οδυνηρά βιωμένες. 
Είναι περσόνες του, εναλλακτικά του 
δηλαδή προσωπεία που έχουν αναλάβει 
να δραματοποιήσουν μια σειρά οριακών 
καταστάσεων, μια σειρά οριακών 
ψυχικών διαθέσεων και αποφάσεων, που 
είναι οριακές γιατί ακριβώς περιγρά- 
φονται συνειδητά από τον συγγραφέα 
στην πιο ακραία τους διάσταση και στην 
πιο ακραία τους προοπτική.

Συνεπώς, διακινούμενα όλα τα βασικά 
αλλά και τα δευτερεύοντα πολλές φορές 
στοιχεία της αφήγησης μέσα σ’ ένα μυθο
λογικό σύμπαν που εξαρτάται δομικά, 
αποκλειστικά (έστω και όχι άμεσα) από 
τον ίδιο τον συγγραφέα ο οποίος αναμφί
βολα συμμετέχει στην ιστορία αναδει- 
κνύοντας την υψηλού βαθμού συγκίνησή 
του είναι μοιραίο να συνδέονται όλα αυτά 
τα στοιχεία μαζί του, με κάποιον αθέατο 
για μας ιστό. Ποιος είναι ο ιστός αυτός; 
Είναι πρώτα πρώτα η κοινή λίγο πολύ 
θεματογραφία των βιβλίων του Π. Καρα
βία* έπειτα, ο τρόπος με τον οποίο δια
γράφονται κάθε φορά οι αφηγηματικοί 
χαρακτήρες και το περιβάλλον που μέσα 

εξουθενωτικό ερωτικό πάθος, ή, πάντως, και στην επανάσταση). του κινούνται* τέλος, είναι η στάση ζωής
σε ό,τι υπάρχει ως ιδεώδες του ερωτικού Όλα αυτά όμως είναι αναμφίβολα και η βιοθεωρία τους που δεν κουρά-
πάθους και, πιο σπάνια, στο ολοσχερές απόλυτα πολύ περισσότερο στις φαντα- ζονται να την επαναλαμβάνουν, ταυτιζό-
δώσιμο στον αγώνα των κοινωνικών ιδεών σιώσεις των ανθρώπων, στα όνειρά τους, -----►

ιδείςμια εκκλησιά, δυο δρόμους, μια πλατειούλα, ένα δημόσιο κτίριο. 
Στην Ιταλία δεν πρόφτασα να μείνω. Μία μέρα, μια ηλιόλουστη 
Κυριακή, μονάχα στη Ρώμη. Τι όμορφη πόλις! Τι γοητευτική, ακόμα 
και ύστερα από το Λονδίνο και το Παρίσι. Μόνο λιγάκι μελαγχολική. ' 
Εδώ είναι απαραίτητη μια grande passion11, πιο απαραίτητη παρά 
οπουδήποτε αλλού. Το καλοκαίρι του 1951 τριγύριζα ένα μήνα την 
Ιταλία. Αλλά και η Ιταλία θέλει χρόνια για να τη χορτάσεις. Όταν 
αναπολώ τη Φλωρεντία... (γελάς;). Εφέτος είχα τη σκληρότητα να μην 
την επισκεφθώ.

Το νόστιμο είναι ότι πέρυσι, όπως και το 51, λογάριαζα να πάω 
στην Ισπανία, αλλά το μεν 1951 όταν έφτασα στη Νίκαια ήμουν αποκα- 
μωμένος (ήταν Ιούλιος) και δεν βρήκα το κουράγιο να συνεχίσω, 
πέρυσι δε ήλθε η αγγλική πρόσκληση. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσω να 
πάω εφέτος. Είναι από τα παλιά μου μεγάλα μεράκια η Ισπανία. Και 
στην Αμερική θα ήθελα πάρα πολύ να ’ρθω και δεν θα είτανε ίσως πολύ 
δύσκολο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το βάζω σοβαρά στο νου μου, δεν 
μπαίνω στη voie de la réalisation.12

Από τότε που έφυγες τύπωσα 3-4 βιβλία, το Παραμύθι που το ξέρεις; 
(με ένα σχέδιο τηςΣελέστ), κάτι σελιόες·Ημερολογίου που ένα κομμάτι 
τους το ξέρεις επίσης (είναι το Χρονικό), τον β ' τόμο του «Ροΐδη», και 
εφέτος μια σειρά μελέτες μου, το Έλληνες Λυρικοί. Τώρα σκέπτομαι 
να τυπώσω και μια σειρά δοκίμια και μελέτες (δε βρίσκω εκδότη και 
...τίτλο) και το εδώ Γαλλικό Ινστιτούτο άρχισε να τυπώνει τις μετα
φράσεις μου του Montaigne. Καινούρια πράματα λίγα γράφω, η βιο
πάλη, τα πολλά που θέλω να γράψω και δεν αποφασίζω τι να πρωτο- 
γράψω, ίσως και κάποια κούραση. Κι εσύ; (Αρκετά μίλησα για μένα). 
Διάβασα πολλά άρθρα σου στην «Ελευθερία», μερικά και στην «Αθη
ναϊκή», ίσως και αλλού, δε θυμούμαι. Περιττό να σου πω ότι μου αρέ
σουν τα λυρικά, αν και τέτοια σπάνια γράφεις. Σου μένει καιρός και 
για τίποτε άλλο σοβαρότερο, πιο δικό σου, ή δεν μπόρεσες να νικήσεις 
τους πειρασμούς της Ν. Υόρκης;

Αναφέρεις τον Ουράνη στο γράμμα σου. Πόσο μου έλειψε! Δεν φαν
τάζεσαι, τά τελευταία χρόνια, με την αρρώστια, τι γλυκύτητα είχε 
πάρει, και πόσο ενδιαφέρον έδειχνε για το κάθε τι. Πήγαινα και τον 
έβλεπα πότε πότε, στο σπίτι του ή στο σανατόριο στα Μελίσσια και 
κουβεντιάζαμε ώρες για βιβλία, για ποίηση, για ταξίδια, για τα παληά 
και πάντα αγαπημένα, για τα καθημερινά και τα «επίκαιρα». Ήταν 
πάντα τρυφερός, νοσταλγικός, λυρικός, πότε πότε ξεμύτιζε και λίγη 
ειρωνεία στα λόγια του, απαλή όμως, τρυφερή, χαδιάρα. Μια φορά με 
ρώτησε και για σένα, δε θυμούμαι τι ακριβώς. Η γυναίκα του θα 
εκδώσει τα «Απαντά» του. Τυπώθηκαν κι όλα τα Ποιήματα και το 
Ταξίδι της Ιταλίας. Πόσο τόπο έπιασε και στη δική σου ζωή και στη 
δική μου ο Ουράνης και τι όμαιμος αδελφός μας που είταν! Θα σ ’ 
έκανα όμως να μελαγχολήσεις. Μελαγχόλησα κι εγώ. Τώρα βλέπω στο 
γράμμα σου ότι νιώθεις «αμφίβολη νοσταλγία» για την Αθήνα. Δε θα 
μας έρθεις λοιπόν. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κι εγώ που ήμουν βέβαιος 
γυρίζοντας από το ταξίδι μου ότι θα σ ’ εύρίσκα εδώ...

Πάντα δικός σου 
Σε φιλώ 

Κλέων

1. Αν θέλεις 2. Υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο στο είδος του 3. Ώριμες 
γυναίκες 4. Αναμνήσεις, αναμνήσεις, αναμνήσεις 5. Το αληθινά 
μεγάλο πάθος, το διαρκές και ακαταμάχητο 6. Χωρίς ψευδαισθήσεις 
αλλά πάντοτε ένθερμος 7. Κι ακόμα! 8. Τόσο μακρινή, φευγάτη για 
πάντα 9. Ρεμβάζοντας 10. Κι έπειτα η χαλάρωση 11. Μεγάλο 
πάθος 12. Διαδικασία της υλοποίησης.



Επιστολή του Κλέωνος Παράσχου

Αθήναι, 1/9/54

Αγαπητέ μου Πάνο,
Αφού δεν αποφασίζεις να... πετάξεις για λίγο καιρό εδώ κι εγώ δεν 

μπορώ να ’ρθω εκεί πέρα, ας κουβεντιάζουμε πότε πότε. Σε βλέπω σα 
να είχα μπροστά μου τη φωτογραφία σου (pas la plus récente, naturelle
ment) 1 και κάτι πολύ περισσότερο avec ton petit sourire ironique2ή une 
grande tendresse dans ton regard.3 Θα με βλέπεις και συ. Μου έδωσε 
χαρά το ταξίδι μου, έξαρση, όπως μου έδωκαν πόνο τ’ αράπικα 
παλάτια τηςΓρανάδας. Γκρέκο είδα πολύ, δε με γοήτεψαν όμως, δε με 
καθήλωσαν, παρά η ταφή του Οργκάθ (Τολέδο), το Μαρτύριο του 
Αγίου Μαυρίκιου (Πράδο) και η Ανάληψη της Παναγίας (Τολέδο) -  
και δυο τρεις άλλοι πίνακες που είδα εδώ κι εκεί, και που δεν ανάδιναν 
τη μαγεία των τριών που είπα. Αλλά, Πάνο, σε 22 μέρες τι να πρωτοει- 
δείς σε μια χώρα σαν την Ισπανία, autour de laquelle mon esprit crystal- 
lisait de pouis mon adolescence (très lointaine, helas!)4 και όπου πρέπει 
να επισκεφθείς τουλάχιστον 20 πόλεις; Τη Μαδρίτη ωστόσο την είδα 
αρκετά καλά, ούτε τη γνώρισα, όμως, ούτε τη γεύτηκα. Και έπειτα 
ταξίδι χωρίς φίλο, χωρίς γυναίκα, c ’ est trop [ ] à mon age.5 Προσπά
θησα να πω κάτι από τις εντωπώσεις μου σε 9 άρθρα που δημοσιεύ
τηκαν στην «Καθημερινή» (4, 10, 11, 16, 18, 24, 25, 26 Ιουλίου και 8 
A υγούστου). Γιατί όμως να βάλεις σε κόπο τη Σελέστ, θα μπορούσα να 
σου τα στείλω κι εγώ, si ca te fairait plaisir6. Σε βεβαιώνω Πάνο, πολύ 
λίγα από όσα βαθύτερα αισθάνθηκα προσπάθησα και μπόρεσα να δια
τυπώσω. Πρέπει να μείνεις καιρό σ’ ένα τόπο, να ποτιστείς απ'αυτόν, 
να γνωρίσεις ίσως και τη γλώσσα του, και τότε μια μέρα ίσως αναβρύ
σουν από μέσα σου μερικά λόγια πραγματικά ουσιώδη. Ce n ’ était pas 
mon cas.7

Μου γράφεις για τη μοναξιά σου. Κι εγώ τι να πω; Μόνο με τον Λευ- 
κοπαρίδη (που τον είδα 2 φορές στην Κηφισιά τελευταία) μιλώ με 
γεύση, όπως μιλούσαμε, όπως μιλούσα με τον Ουράνη για ό,τι αγα
πούμε. Περιφέρω λοιπόν κι εγώ τη μόνωσή μου μέσ’ από φίλους και 
φίλες (rares et de pas grande importance)8 και γνωριμίες. Και όπως και 
συ, ενώ πιστεύω ότι tout compte fait9, το καλύτερο είναι το γράψιμο, 
δεν καταφέρνω να στρωθώ για να γράψω κάτι δικό μου. Απογοήτευση 
από τα εν Ελλάδι φιλολογικά, αίσθημα της inanité10 ή βιοπάλη; Λεν

μενοι ή επικαλυπτόμενοι σ' εκπληκτικό 
σημείο. Δεν είναι καθόλου περίεργο 
λοιπόν το ότι εκείνο που υπονομεύει την 
αυτονομία και αυτοδυναμία *του κάθε 
έργου του συγγραφέα, από την άλλη μεριά 
ενώνει τη μοίρα της κάθε ιστορίας με ό,τι 
θέλει να εντοπίσει ο ίδιος ο συγγραφέας 
στη μοίρα των ανθρώπων.

Ο ρομαντισμός του Π. Καραβία εδώ 
ακριβώς αναδεικνύει και υπογραμμίζει 
την αγωνιώδη του αναζήτηση. Με εντελώς 
σισύφεια προσπάθεια γυρεύει κάθε φορά 
αυτό που έχει αποδειχτεί από την «χυ
δαία» πραγματικότητα αδύνατο. Ψάχνει 
απελπισμένα την ενοποιό των πραγμάτων 
αρχή, το νόημα που επιτέλους μπορεί να 
δικαιώσει και να δικαιολογήσει την 
ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο 
αφιλόξενο, εχθρικό, αδιάφορο μπροστά 
στις απεγνωσμένες ενέργειες του ατόμου 
να βρει την πληρότητά του. Οι αλλεπάλ
ληλες αποδράσεις αντιστοιχούν σε αλλε
πάλληλες διαψεύσεις, όμως τις αποδρά
σεις δεν πρέπει να τις δούμε ως διολισθή
σεις στη σφαίρα του αφηρημένου και φευ
γαλέου. Αντίθετα, όλες οι φυγές των αφη
γηματικών χαρακτήρων του έχουν να 
κάνουν με αυτό που αποκαλέσαμε στην 
αρχή του κειμένου, «συνείδηση του 
ορίου», και που έχει κεφαλαιώδη σημα
σία, όπως νομίζω, ως προς την κατανόηση 
του ήθους και της προβληματικής τους. 
Αυτό που αρνούνται, αυτό που απέναντι 
του εξεγείρονται είναι η συμβατική τάξη 
των πραγμάτων, είτε πρόκειται για μια 
ερωτική σχέση είτε πρόκειται για μια 
στάση ζωής είτε πρόκειται, ακόμα ακόμα, 
για μια καθεστηκυία τάξη πολιτικής φύ- 
σεως.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αρκετοί 
εκπρόσωποι της λογοτεχνικής και καλλι
τεχνικής πρωτοπορίας του μεσοπολέμου, 
αναζητώντας μια έξοδο από τις συμβάσεις 
προσπαθούν να «ξαναζήσουν» μια αυθεν
τική ζωή σε χώρες και σε γεωγραφικά 
σημεία όπου ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν 
έχει φθείρει το κύτταρο της ανθρώπινης 
ψυχής. Τι γυρεύει, πράγματι, ο Henry 
Miller όταν περιηγείται την Ελλάδα του 
’30* τι θέλει να μας υποδείξει ο Ε.Μ. For
ster με το μυθιστόρημά του Ενα Πέρασμα 
προς την Ινδία' και τι μας υπογραμμίζει 
ως στάση ζωής και ως στάση θανάτου ο 
André Malraux στους Κατακτητές ή στην 
Ανθρώπινη Μοίρα; Η φυγή προς τη 
Μεσόγειο και την Ασία, αν δεν σημαίνει 
τίποτ’ άλλο, σημαίνει οπωσδήποτε τη δια
τήρηση εν θερμώ της ελπίδας ή έστω της 
ψευδαίσθησης ότι ο άνθρωπος που θέλει 
να κρατάει την αγρύπνια του απέναντι 
στα πράγματα που τον περιβάλλουν, ίσως 
και να συναντηθεί εκεί πέρα με το «πε
πρωμένο» του, με τη φαντασίωση της ολο
κλήρωσής του.

Για να είσαι εκεί θα πρέπει να αποκο- 
30  πεις από αυτό που είσαι τώρα. Αλλά αυτό 

που θα είσαι δεν είναι γνωστό* τουλάχι-

στον ως προς τούτο η ανθρώπινη μοίρα 
είναι άδηλη και το μόνο που μας δείχνεται 
χωρίς δυσκολία είναι η τυφλότητά της. 
Έτσι, ό,τι απομένει και που είναι η 
γενική, ορίζουσα τα πάντα διάθεση και 
κατάσταση, στα βιβλία του Π. Καραβία, 
είναι η διαρκής αβεβαιότητα. Αυτό το 
ακαθόριστο, αυτή η ρευστότητα είναι 
πάνω απ’ όλα μια κατάσταση ψυχής· ταυ
τόχρονα όμως είναι και μια κατάσταση 
που υλοποιείται ως αναγνωστική εμπειρία 
μέσω της γραφής. Και στην έμμεση ή στην 
άμεση αφήγηση αυτών των ιστοριών, 
στους διαλόγους ή στις παρεμβαλλόμενες 
περιγραφές, ο συγγραφέας μοιάζει πρώτ' 
απ’ όλα να ενδιαφέρεται να μας μεταδώσει 
την ψυχική και συναισθηματική κατά
σταση, τη δική του ή της κάθε περσόνας 
του. Να μας μεταδώσει, δηλαδή να μας 
υποβάλλει σε μια ατμόσφαιρα «μολυ- 
σμένη» από τη ρομαντική αγωνία, από τον 
αέναα ανεκπλήρωτο .πόθο όλων αυτών 
των οριακών ανθρώπινων χαρακτήρων 
για το απόλυτο:
«Στο διάδρομο, τα βήματά μου πνί-

γουνταν στο παχύ χαλί», μας εισάγει ο 
συγγραφέας στην ατμόσφαιρα ενός 
κοσμοπολίτικου ξενοδοχείου, τη χρονιά 
ακριβώς που ξεσπάει ο δεύτερος παγκό
σμιος πόλεμος, «Πήρα τη σκάλα κατεβαί
νοντας αργά τα σκαλοπάτια, τα ίδια που 
έτρεχα το καλοκαίρι να προφτάσω την 
Άννα· στα γυρίσματα άρχισαν μόλις ν’ 
ανάβουν λιγοστά φώτα, έκαναν σκιές που 
μ’ ακολουθούσαν. Κάτω, η σειρά οι 
μεγάλες αίθουσες φωτίζονταν ακόμα από 
το γκρίζο φως του δειλινού, διολίσθαινε 
μέσ’ απ’ τις κάμαρες του εξώστη κι έσβυνε 
στο βάθος σε σκοτάδι. Μπρος στους ανα
βατήρες δυο μικροί γκρουμ-οδηγοί και 
πιο κάτω έμενε ασάλευτος σαν κέρινος, 
ένας βαλές με λιβρέα και άσπρα γάντια. 
(...) Περνούσα στις χαώδεις αίθουσες με 
τις βαθειές άδειες πολυθρόνες, τους 
μεγάλους καθρέφτες σκοτεινιασμένους, 
ολοένα προχωρούσα στον αστραφτερό 
μέσα στο μισόφωτο, τον ασάλευτο κόσμο 
τους, αναζητώντας μια διέξοδο, όταν διέ- 
κρινα, τέλος, στο βάθος, την κίνηση ενός 
ανυψωμένου χεριού: ήταν ο Άλμπερτ, ο



ξέρω. Τούτες τις μέρες έγραψα για έναν «οίκο» κάτι για τον Βαλαω- 
ρίτη και τώρα μεταφράζω για το εδώ Γαλλικό Ινστιτούτο ένα μεγάλο 
δοκίμιο του Montaigne (τούτο το δεύτερο δεν είναι εντελώς αγγαρεία, 
μ ’ ευχαριστεί). Πόσο όμως θα ’θελα να γράψω ποιήματα, δοκίμια, 
κανένα μυθιστόρημα, καμμία αυτοβιογραφία ή κάτι άλλο, πιο mixte1 \  
πιο hors étiquettes et catégories12. Χρειάζεται όμως καιρός, καιρός και 
κάποια ηρεμία και μένα με τρώνε ένα πλήθος tourments13.

Διαβάζεις Kafka; Πώς σου φαίνεται; Το «Ημερολόγιό» του, που το 
άρχισα, θυμούμαι; εδώ και δύο χρόνια, ένα βράδυ καλοκαιρινό, κάτω 
από τις arcades14 του κεντρικού περιπάτου της Πάντοβας) δε μ ’ ενθου
σίασε, και τον «Πύργο» δεν μπόρεσα να τον τελειώσω (βιβλίο ακίνητο 
και opprimant15). Περισσότερο μου άρεσαν μερικά μικρά πεζά του που 
διάβασα εδώ κι εκεί κατά καιρούς.

Έχω σχεδόν ένα μήνα να συναντήσω τη Σελέστ, θα έχει πολλές 
ασχολίες γιατί δε μου τηλεφώνησε, ίσως μου τηλεφωνήσει αυτές τις 
μέρες. Φυσά δροσερός αέρας από προχτές και η Φιλοθέη είναι απο
λαυστική. Πηγαίνω τ ’ απογέματα σ ’ ένα ύψωμα και ρεμβάζω. Ma 
pensée se vide peu á peu et je deviens tout regard16. Κρίμα να μην έρχε
σαι! Είναι πολύ ωραία η Αθήνα, μακρυά από φιλολογίες και φιλολό
γους και όταν έχεις τη διάθεση να τη χαρείς. Κάνω κι εκδρομές που μ ’ 
ευχαριστούν, ας είναι και ταλαιπωρίες. Κινούμαι, αλλάζω, βγαίνω 
λιγάκι απ’τα αιώνια μου τα μπερδεμένα και τ ’άλυτα. Ποιος είναι ο πιο 
μεγάλος νικητής; Ο καλλιτέχνης, ο άγιος, ο άνθρωπος της δράσης; Ο 
άγιος. Ίσως η άσκηση να είναι η μόνη λύση. Φοβερά δύσκολη.

Σε φιλώ, 
Κλέων

1. Ό χι η πιο πρόσφατη, φυσικά 2. με το ανάλαφρο ειρωνικό σου 
χαμόγελο 3. με μια μεγάλη τρυφερότητα στο βλέμμα σου 4. Γύρω 
από την οποία αποκρυσταλλωνόταν το πνεύμα μου από την εποχή της 
εφηβείας μου (τόσο μακρινής, δυστυχώς!) 5. Είναι πολύ για την 
ηλικία μου 6. Αν αυτό σ’ ευχαριστήσει 7. Δεν είναι η περίπτωσή 
μου 8. Σπάνιες και όχι μεγάλης σημασίας 9. Πάνω απ’ όλα 10. 
Μηδαμινότητα 11. Σύνθετο 12. Έξω από ετικέτες και ταξινομή
σεις 13. Βάσανα 14. Αιγίδες 15. Ασφυχτικό 16. Η σκέψη μου 
σιγά σιγά αδειάζει και μεταμορφώνομαι ολόκληρος σε βλέμμα.

θυρωρός· μου ένευε και συνάμα σκυμμένος 
άκουγε το ραδιόφωνο, τα νέα από τον 
πόλεμο στην Ευρώπη: είχε υπογραφεί η 
γερμανοσοβιετική συνθήκη που καθόριζε 
κιόλας τον διαμελισμό και το μοίρασμα 
της Πολωνίας. Σοβιετικά στρατεύματα 
μπαίνανε από ανατολικά στην Πολωνία.»

(Οι Τελευταίοι, 1978, σελ. 45) 
Μέσα στο φευγαλέο, μέσα στην απόλυτη 

κυριαρχία του ατμοσφαιρικού η αίσθηση 
του ιστορικού γεγονότος γίνεται ακόμα 
περισσότερο εντυπωσιακή. «Ξυπνημένος 
απότομα από το στραφταλιστό του όνει
ρο», γράφει ο Στέφανος Ροζάνης στο εισα
γωγικό του κείμενο για το αφήγημα του Π. 
Καραβία, Νύχτα Εγκληματική με Πράσι
νους Καπνούς Κρυσταλλωμένους στον 
Ορίζοντα (1977), «από τη ‘νύχτα με πολύ
χρωμα φώτα’, από τον πλάνητα βίο που 
καθόριζε ως τώρα μιαν απόπειρα για ‘χα
μένες υποθέσεις’, με το άπιαστο όραμα 
-λαχτάρα της ομορφιάς και κίνδυνος- ο 
κόσμος αυτός βλέπει τη λαμπρότητα μέσα 
στην καρδιά να συμπαραλιάζεται και το 
ασκητικό του αγκομαχητό στους τόπους

της ερωτικής φρικιάσεως να αχρηστεύε
ται, εκεί όπου γέννησε τη σφαγή, ανύπο
πτος για ό,τι ερχόταν τόσο απελπιστικά 
βέβαιο».5 Η ιστορία λοιπόν έρχεται να 
κατοικήσει τα βιβλία αυτά με τα πιο απο
τρόπαια προσωπεία της. Δεν υπάρχει 
αφήγημα του Π.Κ. απ’ όπου να απου
σιάζει άμεσα η αίσθηση του καιρού, της 
εποχής, της γενικής ατμόσφαιρας. Και 
μεγαλύτερο σφάλμα από τη μεριά της κρι
τικής δεν υπάρχει από την ανεξακρίβωτη 
υπόθεση ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια 
πεζογραφία αδιάφορη για τους όρους της 
συλλογικής ζωής. Ας μην ξεχνάμε ότι οι 
Αστερισμοί διαδραματίζονται στην 
περίοδο του εμφυλίου και Οι Τελευταίοι 
στην περίοδο του στρατιωτικού καθε
στώτος του ’67.

Από τον P. Morand κράτησε ο Π. Καρα
βίας τις παράδοξες μεταφορές κι αυτή την 
ελλειπτική, συνειρμική γραφή που πάν
τοτε αφήνει κάτι να εννοείται, πέρα από 
την εικόνα που μας παρουσιάζεται και 
πέρα από τα λόγια που ακούγονται από 
κάποιο πρόσωπο. Μια φράση μισοκρεμα-

σμένη, μια περιγραφή που διακόπτεται 
χωρίς ιδιαίτερο λόγο: θα μπορούσε να 
ήταν μια μοντέρνα, σχεδόν κινηματογρα
φικής τεχνικής αφήγηση, και ίσως είναι αν 
λάβουμε υπ’ όψη μας ότι αυτό που ενδια
φέρει τον συγγραφέα δεν είναι η πειστική 
διαγραφή ενός προσώπου ή η αντικειμε
νικά προσδιορισμένη διαγραφή μιας 
κατάστασης. Βλέπουμε τα βιβλία να 
πυκνώνουν από τους αφηγηματικούς 
χαρακτήρες τους, από τις κινήσεις τους 
μέσα σε χώρους πραγματικούς ή ονειρι
κούς, αλλά αν το σκεφθούμε καλύτερα θα 
ανακαλύψου με ότι δεν ξέρουμε τίποτε για 
αυτούς τους ανθρώπους, για την προέ
λευση και τον προορισμό τους. Εισβάλ
λουν πολλές φορές απροειδοποίητα μέσα 
στην ιστορία, δημιουργώντας μας την 
εντύπωση ότι μας είναι γνώριμοι από 
κάποιο άλλο βιβλίο του συγγραφέα.

Και κατά βάθος αυτό είναι: αποτελούν 
εκφάνσεις ή εκδοχές ορισμένων βασικών 
ανθρώπινων τύπων που ο Π. Καραβίας 
επαναφέρει κάθε φορά στη ζωή, γιατί το 
αφηγηματικό του σύμπαν δεν μπορεί να 
κατοικηθεί από άλλους. Αντρες που σέρ
νουν πίσω τους κάποια προσωπική τρα
γωδία, αθεράπευτα στιγματισμένοι από 
κάποιο ανεκπλήρωτο πάθος, κι ωστόσο 
αποστασιοποιημένοι από αυτά που συμ
βαίνουν γύρω τους: από τις πολιτικές 
μηχανορραφίες, από την απειλή του 
θανάτου, από τις προκλήσεις και προσ
κλήσεις του αισθησιασμού. Γυναίκες, 
πάλι, ανεξήγητα απόμακρες, σαγηνευ
τικές μέσα στο άλυτο μυστήριό τους, όπως 
η πολύ χαρακτηριστική της τυπολογίας 
του Π. Καραβία, Σίβυλλα, στη νουβέλα 
«Σε Πολύφυλλο Καθρέφτη», από τη συλ
λογή Χρώμα από Σμαράγδι (1980).

Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τις ιστο
ρίες του Π. Καραβία να είναι ενδιαφέ
ρουσες και να μας εξάπτουν τη φαντασία; 
Παρά τις μεγάλες τους ανισότητες και ανι- 
σομέρειες, παρά την απουσία πειστικών 
χαρακτήρων και πειστικών τρόπων αφη
γηματικής αναπαράστασης, παρά το ότι 
έχουμε συχνά να κάνουμε με συμπερι
φορές αναίτια σκοτεινές, αισθανόμαστε 
αμέσως ότι μας παρασύρουν στον κόσμο 
τους, ότι κρατούν σε εγρήγορση και 
ένταση τη συναισθηματική μας ανταπό
κριση, ότι μας αποσπούν ρίχνοντάς μας σε 
μια ατμόσφαιρα γοητευτική. Μήπως η 
γοητεία τους οφείλεται στον συνειρμικό 
τρόπο γραφής, ή, μήπως, χωρίς το ένα να 
αποκλείει το άλλο, μας μένουν αλησμό
νητες -ό χ ι οι ανθρώπινες φιγούρες αλλά 
κυρίως οι περιγραφές των ψυχολογικών 
καταστάσεών τους- λόγω του συμβο
λικού χαρακτήρα της αφήγησης;

Αν δούμε αυτά τα μυθιστορήματα κι 
αυτά τα διηγήματα μέσα από αυτή την 
οπτική, τότε θα ανακαλύψου με ξαφνικά 
ότι οι ανθρώπινοι τύποι που κατοικούν 
στο σύμπαν του Π. Καραβία δεν έχουν

----------- *



τίποτε το ανοίκειο ή το παράξενο. Το μόνο 
παράξενο, ίσως, παραμένει η παρουσία 
τους και η κίνησή τους μέσα σ’ έναν αφη
γηματικό χρόνο που ταυτόχρονα είναι 
κοινά αναγνωρίσιμος -  για τις συμβα
τικές ανάγκες της αφήγησης -  και έντονα 
υποκειμενικός, για να προβάλλονται οι 
απεριόριστες αναγωγές της φαντασίας 
του συγγραφέα. Ο τρόπος που κινούνται 
οι περσόνες του συγγραφέα μέσα στο 
χρόνο και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμ
βάνονται τον χρόνο, κάνουν τις αφηγημα

τικές μορφές του Π. Καραβία να μοιάζουν 
έξω από τα παραδεκτά όρια, να είναι προ
βληματικές φύσει και θέσει και γι’ αυτό 
μοιραίες.

1. Παν. Μουλλάς, «Ο Κοσμποπολιτισμός του 
Ίσκιου στον Ορίζοντα», περ. Διάλογος Θεσσαλο
νίκης, χρόνος Α ', αρ. 4, 1963. Και τώρα, βλ. Παν. 
Μουλλάς, Για τη Μεταπολεμική μας Πεζογραφία, 
εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 1989, σελ. 99-103.
2. Paul Morand, Tendres Stocks, Παρίσι 1921. To 
βιβλίο προλόγισε ο Marcel Proust.
3. Περισσότερα για το θέμα, βλ. Mario Vitti, Η Γενιά 
τον Τριάντα, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1977, σελ.

324-342.
4. Στέφανος Ροζάνης, «Από τον Μεσοπόλεμο στην 
τελετουργία», σημειώσεις στα κεφάλαια I, III, και V 
της μυθιστορίας του Πάνου Καραβία Αστερισμοί. 
Στη συλλογή δοκιμίων του Σ.Ρ. Δοκίμια Κριτικής, 
Εκδόσεις του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, Αθήνα 
1976, σελ. 135.
5. Στέφανος Ροζάνης, «Μια Guernica του Λόγου», 
εισαγωγή στη νουβέλα του Π.Κ. Νύχτα Εγκλημα
τική με Πράσινους Καπνούς Κρυσταλλωμένους 
στον Ορίζοντα, Εκδόσεις Λύσεις, Αθήνα 1977, σελ. 
[11-12].

Αθήνα 21-10-57

Επιστολή
του

Κλ. Παράσχου

Αγαπητέ μου Πάνο,
Πήρα την κάρτα σου και το γράμμα σου από το Βελιγράδι. Δεν με 

ξεχνάς. Κι εγώ σε θυμούμαι, σε παρακολουθώ στο ταξίδι σου και περι
μένω τον γυρισμό σου. Ελπίζω το γράμμα μου να σε προφτάσει στη 
Βαρσοβία, αφού θα μείνεις εκεί, καθώς μου γράφεις, ως τα τέλη 
τούτου ή τις αρχές του άλλου μηνός. (Αφότου έχασα ένα παληό stylo 
μου δεν μπορώ να συνηθίσω τον νέο -αμερικάνικον- και γράφω 
ελεεινά). Στο Βελιγράδι θα έπληξες κάμποσο, αλλά θα σ’ έσωσε λίγο Γ 
activité fiévreuse1, που την αγαπάς και που θα την επιθυμούσα τόσο κι 
εγώ (φοβούμαι ότι ήμουν ένας άνθρωπος γεννημένος για δράση και 
που ξόδεψα όλη μου τη δραστηριότητα στη φιλολογία). Όταν γυρίσεις 
με το καλό tu feras par des livres et par des discours mon initiation, très 
tardive, hélas, à la politique2. Εχω μεγάλη όρεξη και για συνεντεύξεις, 
όπως σου έλεγα.

Φαντάζομαι το ταξίδι σου. Λίγο κουραστικό ίσως αλλά γεμάτο και
νούριες εντυπώσεις. (Πρώτη φορά δεν ταξιδεύεις στην Κεντρική 
Ευρώπη;). Θα μου τα πεις όλα όταν γυρίσεις. Et tes aventures3 με 
όμορφες Πολωνίδες, γιατί δεν πιστεύω όλη σου τη δραστηριότητα να 
την καταναλίσκεις στην πολιτική. Νέα σπουδαία να σου γράψω δεν 
έχω. Η ζωή κυλά ήρεμη, όπως και πριν, je fais ma besogne4, που έγινε 
λίγο κουραστικότερη τις μέρες αυτές με την έναρξη των θεάτρων. Λ 
voilà presque tout. 5 Τις μέρες αυτές ήταν στην Αθήνα un cousin de 
Paris, très gentil6. Κατά τα άλλα, ακόμα και για τον καιρό να σου 
μιλήσω, δεν θα σου πω τίποτε νέο. Ξαναήρθε ο Ιούνιος, αυτή τη στιγμή 
που σου γράφω (κοντεύει 5) είμαι σχεδόν ιδρωμένος, ενώ εσύ ίσως να 
τριγυρίζεις στους δρόμους της Βαρσοβίας με το παλτό σου, και να 
κρυώνεις λιγάκι. Αλλά, βέβαια, δεν είναι αυτός λόγος για να με ζηλέ
ψεις. .. Je vois ton sourire, et cela, bien cher Panos, me fait souhaiter 
autant vite que possible ton retour. 7

Με την αγάπη μου, 
Κλέων

1. Πυρετώδη δράση 2. Θα κάνεις με βιβλία και με τις κουβέντες σου 
την πολύ καθυστερημένη, δυστυχώς, μύησή μου στην πολιτική 3. Και 
οι περιπέτειές σου 4. Κάνω τη δουλειά μου 5. Και ιδού σχεδόν τα 
πάντα 6. Ένας πολύ ευγενικός ξάδελφος από το Παρίσι 7. Βλέπω 
το χαμόγελό σου, κι αυτό, πολυαγαπημένε μου Πάνο, με κάνει να 
εύχομαι να γίνει όσο το δυνατό ταχύτερη η επιστροφή σου.



Η γοητεία 
του μπαλέτου

του Πάνου Καραβία

Πόσα αρχέγονα κι αιώνια μυστικά μας 
λέει ο χορός, και πόσο οργανικά και λει
τουργικά είναι δεμένος με τη βαθειά υπό
σταση μας, σε σχέση με την εποχή μας, 
στην πιο μοντέρνα συνθετική έκφρασή 
του, στο σύγχρονο μπαλλέτο -  το μπαλ- 
λέτο που είναι χορευτική κίνηση και 
μιμική, μουσικός ρυθμός και ζωγραφική 
φαντασία...

Μας λέει μυστικά που δε θα μπορού
σαμε ν’ αποκρυπτογραφήσουμε, που θα 
ήταν αδύνατο να τα προσδιορίσουμε και 
να τα πούμε σε άκαμπτες λέξεις, όπως τις 
ξεκόβει το λογικό μας, μα που ωστόσο μας 
γεμίζουν ιδέες κι αισθήματα, μιλούν για 
τις σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα, 
μιλούν στον βαθύν οργανισμό μας, 
χύνουνται μέσα στο αίμα μας και παίρ
νουν τον ρυθμό της καρδιάς μας, 
δένουνται με το ένστικτο της υπαρξικής 
ρίζας μας και μας φέρνουν ως τις προσβά
σεις, μα και μέσα στην περιοχή του Αγνώ
στου. Μας δείχνουν τις εσωτερικές αντα
ποκρίσεις ανάμεσα στην κίνηση, στα χρώ
ματα και στους ήχους. Ανεβάζουν τη 
συνείδησή μας στο πανάρχαιο πρόβλημα 
της αλαφράδας του πνεύματος και της 
βαρύτητας του σώματος, τη λαχτάρα μας 
να νικήσουμε τη βαρύτητα στη σκοτεινή 
μοίρα μας, που μας τραβά πίσω στο χώμα, 
να σπάσουμε τα δεσμά της ύλης που μαν
ταλώνουν την αιχμαλωσία μας σε τούτον 
τον κόσμο. Μας γεμίζουν, τα μυστικά 
τούτα, με τη μέθη και την αγάπη της ζωής, 
μας γεμίζουν με έρωτα. Είναι, αλήθεια, 
πολύ ουσιαστικό το μήνυμά τους...

Τη γοητεία του μπαλλέτου την ξανά
ζησα για λίγο, στις παραστάσεις της 
χορευτικής ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, 
που μας έφερε τον αέρα μιας ωραίας και 
σημαντικής εκδήλωσης της αμερικανικής 
κουλτούρας. Και η σημασία της νομίζω

πως έγκειται περισσότερο στη στενή σχέση 
της με τον σύγχρονο ρυθμό της ζωής μας.

Μένει ζωηρή στο πνεύμα μου και στην 
αίσθησή μου η τελευταία κίνηση του μπαλ
λέτου πάνω στη μουσική του Καπρίτσιου 
του Φραντς φον Σουππέ. Η χορογραφία 
του Λιου Κίστενσεν και τα κοστούμια του 
Τόννυ Ντυκκέτ σα να έδωσαν την κίνηση 
της ζωής σ’ έναν πίνακα αφηρημένης 
ζωγραφικής του Καντίνσκυ, όπου τα 
χρώματα και το φως και η φαντασία 
χύνουνται σε μουσικόν ρυθμόν. Μα και 
στο μπαλλέτο πάνω στη Συμφωνία σε λα 
μείζον του Λουίτζι Μποκκερίνι, ο Κρί- 
στενσεν μας έδωσε στιγμές καθαρής 
αισθητικής χαράς, κατόρθωσε το επί
τευγμα να δέσει οργανικά, σ’ ένα κινού
μενο ρυθμικό σχήμα, χορό και μουσική. 
Και στο ντουέττο από τον Δον Κιχώτη του 
Μίνκους, ο πραγματικά εξαίρετος Ντα- 
νιελιάν και η γοητευτική Ζοσσλύν Βολ- 
λμάρ ζωντάνεψαν δημιουργικά σε μου
σική κίνηση, το μαύρο και το πράσινο της 
ζωγραφικής του Μπρακ.

Είναι αλήθεια πως δε βρήκα στο αμερι
κάνικο μπαλλέτο, την εσωτερική φωτιά, 
το εκρηκτικό ένστικτο των ρούσικων 
μπαλλέτων, όπως τα είχα δει, παλιότερα 
χρόνια. Τα ρούσικα μπαλλέτα, με τη νέα, 
μοντέρνα μορφή, που τους είχε δώσει η 
φλογερή, αλήθεια, μεγαλοφυία του Σέρ
γιου Ντιαγκίλεφ, ξεπέρασαν τα σύνορα 
της Ρωσίας πριν σαράντα και πενήντα 
χρόνια και άφησαν εποχή στην Ευρώπη 
και στην Αμερική. Οι Ρώσοι έχουν το χορό 
ζωηρότερα στο κύτταρό τους και μια πολύ 
παλιά παράδοση στο μπαλλέτο, που συνε
χίζεται σήμερα, από τη μια μεριά -αλλ’ 
όχι με την παλιά της ποιότητα- στο Μόντε 
Κάρλο, κι από την άλλη, σε νέες εκφρά
σεις, ανάμεσα στις οποίες κυριαρχεί η 
λαϊκή μορφή, στη Μόσχα.

Μα η αμερικανική προσπάθεια, που 
είναι άλλωστε πολύ νέα -μόλις ξεπερνά 
τα εικοσιπέντε χρόνια από το ξεκίνημά 
της- εκφράζει περισσότερο αφηρημένα 
τον σύγχρονο ρυθμό της ζωής. Το αμερι
κάνικο μπαλλέτο, χωρίς τις μεγάλες φλο
γερές εκρήξεις, με τη μάλλον συρτή και 
κυματιστή τεχνική του -μα  μια τεχνική 
άψογη- με τη βεβαιότητα της ισορροπίας, 
που διακρίνει τον πρώτης τάξης σύγχρονο 
χορό, μέσα σε μια μετρημένη ελευθερία, 
βρίσκεται, νομίζω, πλησιέστερα, ται
ριάζει καλύτερα στα δυτικά μέτρα. Από 
μια πλευρά του, το αμερικάνικο μπαλ
λέτο, με την ανάερη ελαφράδα του, με τον 
καθαρά μουσικό ρυθμό του, μου θυμίζει 
την αφηρημένη γλυπτική του Αλεξάντερ 
Κάλντερ, που είναι κινούμενη και ρέουσα 
μέσα στο διάστημα. Ο Αμερικανός καλλι- 
τέχνης συνθέτει φύλλα από μέταλλο, 
αλουμίνιο, κάποτε χρωματισμένα, δεμένα 
με σύρμα και βέργες από χάλυβα, σ’ έναν 
αιωρούμενο μυστικό ρυθμό, που παίρνει 
κάτι από τη μηχανιστική κίνηση της 
εποχής μας.

Τα τρία κυριώτερα χαρακτηριστικά του 
μοντέρνου μπαλλέτου μου φαίνεται πως 
είναι, πρώτα το σε αρκετό βαθμό καθά
ρισμά του από το ανεκδοτικό θέμα, από το 
μιμόδραμα -στον γαλλικό 17ο και 18ο 
αιώνα περιείχε διαλόγους- και το ανέ- 
βασμά του σε καθαρή αυτόνομη τέχνη. 
Είναι, ύστερα, το οργανικώτερο δέσιμό 
του με άλλες καθαρές τέχνες και ιδιαίτερα 
τη ζωγραφική. Είναι, τέλος, από τεχνική 
άποψη, η ελευθέρωσή του από την παλιάν 
αυστηρήν ακαμψία της ράχης των χορευ
τών. Στο μοντέρνο μπαλλέτο οι χορευτές 
χορεύουν με ολόκληρο το σώμα τους, μέσα 
στα πλαίσια της προσαρμογής στον μου
σικόν ρυθμό. Και χορεύουν με ζωγραφικά 
συντονισμένα χρώματα στα κοστούμια, 
στα σκηνικά και στο φως.



Ο Ντιαγκίλεφ έπαιξε, σίγουρα, τον 
μεγαλύτερο ρόλο στην αναγέννηση του 
μπαλλέτου, στην εποχή μας. Κυρίως, μετά 
την αναχώρησή του από την παλιά 
Πετρούπολη (το σημερινό Αένινγκραντ), 
το 1909, όταν συνόδευσε το μπαλλέτο του 
θεάτρου Μαρίνσκυ στο Παρίσι. Το 
θέατρο του παρισινού είχε γίνει
το κέντρο της πρωτοπορίας της εποχής. 
Σαν χορογράφος και πρωτοπόρος, ο 
Ντιαγκίλεφ, που δημιούργησε περίφημα 
μπαλλέτα, σαν τον Πετρούσκα σε μουσική 
του Στραβίνσκυ, το Καρναβάλι σε μου
σική του Σούμαν, την Σεχρεζάντ σε μου
σική του Ρίμσκυ-Κορσακώφ και πλείστα 
άλλα, αξιοποίηση τη δημιουργική συνερ
γασία της μοντέρνας ζωγραφικής, της 
ποίησης, με τη μουσική και το χορό, στο 
σύγχρονο μπαλλέτο. Ο Πικασσό, ο Ντε- 
ραίν, ο Μπακστ, ο Μπενουά και ο Ζαν 
Κοκτώ συνεργάστηκαν διαδοχικά με τον 
Ντιαγκίλεφ. Από την άλλη μεριά, ο Ντιαγ- 
κίλεφ αξιοποίησε, ειδικά για το μπαλλέτο, 
μοντέρνους συνθέτες, σαν τον Στραβίν
σκυ, τον Ραβέλ, τον Μιλώ. Και την άνοιξη
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του 1917, συναντήθηκαν στη Ρώμη, ο 
Ντιαγκίλεφ, ο Πικασσό και ο Κοκτώ, κι 
ετοίμασαν μαζί την Parade, το κυβιστικό 
μπαλλέτο, σε μουσική του Ερίκ Σατί, που 
είχε κάνει αίσθηση και όταν ύστερα ανε- 
βάστηκε στο Παρίσι. Ο Γκυγιώμ Απολλι- 
ναίρ έγραψε κι ένα σχετικό με την παρά
σταση εκείνη μανιφέστο, με τον τίτλο «Το 
νέο πνεύμα», που προανάγγελε τη 
δημιουργία ενός νέου ρεαλισμού και 
δημοσιεύτηκε στα προγράμματα της 
παράστασης.

Από τις αρχές του αιώνος μας και ως τον 
θάνατο του Ντιαγκίλεφ, το 1929, το μπαλ
λέτο έγραψε μια λαμπρή καμπύλη, γνώ
ρισε μια στιγμή μεγάλης δόξας κι ανάδειξε 
χορευτές σολίστ σαν τον Νιζίνσκι, που 
υπήρξε ένα απίστευτο θαύμα της φύσης, 
ένας χορευτής μοναδικός ίσως στην 
ιστορία του χορού, που χάθηκε πρόωρα 
γιατί τρελλάθηκε νέος. Ανάδειξε χορεύ
τριες σαν τη θεία Πάβλοβα, σαν τη γνωστή 
μας κι εδώ για την ελληνολατρεία της Ισι- 
δώρα Ντάνκαν, σαν τη φλογερή Νεμτσί- 
κοβα. Μα και πιο κοντά μας, η Σλαβέν-

σκα, του ρούσικου μπαλλέτου του Μόντε 
Κάρλο και σήμερα η γοητευτική Μόιρα 
Σήρερ, η Μάργκοτ Φοντέυν, ο Ντανιελάν 
και η Ζοσσλύν Βολλμάρ, βγήκαν από τη 
μαγεία του μοντέρνου μπαλλέτου.

Είτε στον ελληνικό ρυθμό του αρχαίου 
όρχου, είτε στους τοτεμικούς αφρικανι
κούς χορούς, είτε στην γιαπωνέζικη 
μιμική, στο «φαντάγκο» του ισπανικού 
και μαυριτανικού πάθους ή στη χάρη της 
γαλλικής «γκαβότ», είτε στις σύγχρονες 
εκφράσεις του, όπως αυτή που είδαμε 
στην αμερικανική χορευτική ομάδα και 
στα συγκροτήματα λαϊκού χορού της 
Μόσχας, το μπαλλέτο εκφράζει και την 
ατομικήν ανάγκη αυτοβεβαίωσης και την 
κίνηση για ενότητα και για ολότητα, στον 
ομαδικό ρυθμό του και στην αγάπη μας 
για τη ζωή.

Ένας Γάλλος αισθητικός, ο Ανρύ 
Μισσώ, έβλεπε κάποτε στο χορό την 
εκδήλωση μιας αυτόνομης πνευματικό
τητας του κορμιού, δεμένης ποιος ξέρει με 
ποιες μυστικές ρίζες. Έβλεπε καθώς έλεγε 
«σώματα κατοικημένα σα μέτωπα», 
έβλεπε να «πλημμυρίζει τα σώματα ο 
κόσμος ολόκληρος, και το ανέκφραστο ν’ 
αναφαίνεται με τόση δύναμη όσο και το 
εκφρασμένο, χάρη σε μια μεγάλη υποταγή 
και σε μια παράδοξη περισυλλογή...» Κι 
έγραφε πόσο «θα ήθελε κάποιον φιλόσοφο 
που θα εκφραζόταν μόνο με τον χορό του 
σώματός του». Ένας τέτοιος φιλόσοφος, 
μα πρωτογενής και πρωτόγονος, ήταν ο 
Αλέξης Ζορμπάς, κι ένας άλλος, ίσως, 
μα ασυμπλήρωτος, ο Νιζίνσκι. Ωστόσο, ο 
χορός πάντα εξέφραζε τη στάση μας απέ
ναντι στη ζωή και στο θάνατο. Υπάρχει 
ένας πένθιμος χορός των Τόντας, μιας 
αρχαίας ινδικής φυλής, που συνίσταται σ’ 
ένα απλό περπάτημα -το  βήμα μας δεν 
είναι ο πιο χτυπητός ρυθμός;- σ’ ένα περ
πάτημα μπρος-πίσω, αδιάκοπο, εφιαλ
τικό, χωρίς καμμιά παραλλαγή, με, αντί 
για τύμπανο ή για άλλη μουσική ή ήχο, την 
μονότονη κραυγή «Χα-Χου, Χα-Χου...» 
Το σκοτεινό νόημά του ξεπερνά σίγουρα 
μιαν απλήν έκφραση λύπης ή πόνου, φαί
νεται σα να μπαίνει μέσα στο βάθος της 
ανθρώπινης μοίρας. Ο χορός εξέφρασε 
ακόμα και τη στάση μας απέναντι στα ατο
μικά και ομαδικά προβλήματά μας.

Και σήμερα, το σύγχρονο μπαλλέτο 
παίρνει το ρυθμό της μηχανής, το χρώμα 
και το φως της μοντέρνας φαντασμαγο
ρίας, και την κίνηση προς την ομαδική 
ενότητα και προς την εσωτερική μας ενό
τητα. Και διατηρεί πιο έντονα τα αιώνια 
στοιχεία του, που το δένουν με τον κυμά
τισμά της θάλασσας, με τα περάσματα των 
χρωματικών τόνων της αυγής, με την 
πορεία των άστρων και με το χτύπημα της 
καρδιάς μας, με την πιο μυστική ενέργεια 
και με τη λατρεία μας της ζωής.

1959

Επιστολή του Ι.Μ . Π αναγιω τόπουλου

Αγία Παρασκευή 6.9.1955

Πάνο μου,
Άρρωστος δέκα μέρες (αυτό το καλοκαίρι δεν ξέρω τι έπαθα κι 

αρρώστησα τρεις φορές!) δεν μπόρεσα, μολονότι πολύ το συλλογιζό
μουν, να σου πω, πόσο θαυμάσιο ήταν το άρθρο σου για τον Ουράνη, 
ένα τέλειο άρθρο μιας τέλειας ωριμότητας: τι ευτυχισμένος θα ήταν, αν 
το διάβαζε ο Ουράνης! Μέσα σε τούτο το άρθρο βρίσκεται ο Ουράνης, 
βρίσκεσαι συ, βρίσκονται τα νιάτα μας, αφιερωμένα στη λαχτάρα της 
ζωής και την ποίηση. Αποκαλυπτικά, γεμάτα ενδιαφέρον και τα γράμ
ματα που τύπωσες. Κατά βάθος, ας το πούμε, είναι σπαραχτικά. Ένας 
στοχαστικός, πονεμένος και γεμάτος αμφιβολία για τον εαυτό του και 
για όλα Ουράνης, ένας αληθινός καλλιτέχνης. Φοβούμαι, πως στους 
καιρούς μας οι άνθρωποι με την άκρα συνείδηση της δημιουργίας 
ολοένα και λιγότεροι γίνονται. Λοιπόν, Πάνο, η επιζώσα γενιά μας 
αποτελεί σήμερα την «παλαιά φρουρά»; Είναι τρομερό να το συλλογι
στεί κανείς, πωςτόοο νέοι, σχεδόν παιδιά, καθώς θα έλεγε ο Καρυω- 
τάκης, είμαστε κιόλας βετεράνοι. Μα όχι! Η εποχή του Ουράνη, που 
ήταν κατά μέρος και η δική μας εποχή, ένιωθε αποσταγμένη μέσα της 
την ουσία του λυρικού λόγου. Κι αυτό είν’ ένα προνόμιο, που πρέπει 
να μαςπροκαλεί δίκαιη καύχηση, άσχετα προς οποιοδήποτε αποτέλε
σμα.

Σ ’ ευχαριστώ που δημοσίευσες αυτό το άρθρο.
Πες την αγάπη μας στη Σελέστ και στο λυρικό παραμύθι που λέγεται

Λίγεια.1

Σε φιλώ, 
Γιάννης

*

1. Η Λίγεια ή Λή ήταν η μοναδική κόρη του Πάνου Καραβία και της 
Σελέστ Πολυχρονιάδη. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη 
Νέα Υόρκη σε ηλικία 32 ετών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Τι θέλει η κυρία Φρίμαν. Νουβέλα 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Το μαγγανοπήγαδο. Μυθιστόρημα 
Η συγκάτοικος. Μυθιστόρημα 
ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ 
Στάχτη στα μάτια. Πεζογράφημα 
ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ 
Λεύκες Ασάλευτες. Μυθιστόρημα 
ΑΛΚΗ ΖΕΗ
Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Μυθιστόρημα 
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΛΩΡΑΚΗΣ
Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου. 3. Αυτοβιογραφία  
Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου. 4. Αυτοβιογραφία 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ομόνοια 1980. Φωτογραφίες: Ανδρέας Μπέλιας 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
Δρόμοι της στεριάς και της θάλασσας. Ταξιδιωτικό
ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ
Ο άρχοντας του κόσμου. Μυθιστόρημα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Ιαγουάρος. Νουβέλα
ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
Πλανόδιος σαλπιγκτής. 14 Κείμενα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
Τα μαύρα παραμύθια. Διηγήματα
ΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ
Η γυναίκα της άμμου. Μυθιστόρημα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Ο Σιλβέστρος. Μυθιστόρημα
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Το παλαιοπωλείο στην Τσιμισκή. Μυθιστόρημα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
Η μεγάλη πλατεία. Μυθιστόρημα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Ο ιερός μαστός. Μυθιστόρημα
ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
Δέντρο της γνώσης αντίο! Μυθιστόρημα
ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΙΔΟΥ
Το φίδι του Θεού. Μυθιστόρημα.
ΧΑΡΙΣ ΣΤΑθΑΤΟΥ 
Προετοιμασίες. Μυθιστόρημα 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ 
Μέντιουμ. Νουβέλα 
ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Μέξικο. Νουβέλα 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλιακό Ωρολόγιο. Μυθιστόρημα 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 
Βυζαντινή Περίπολος. Μυθιστόρημα 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η έκρηξη. Μυθιστόρημα

Στέλλα Βογιατζόγλου
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Κ. Γαλάτης

ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
Γεωγραφία Νεωτερική 
Επιμέλεια: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 
Ερμής, Αθήνα 1988, σσ. 79*+514

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Τούρκοι και Εμείς 
Εκδόσεις Φυτράκης ο Τ ύττος, 
Αθήνα 1988, σ. 355+3 Χάρτες

«Βουκουρέστι, πόλη μεγάλη, εμπορι
κή, πλούσια, όμορφη, καθέδρα του αυ- 
θέντου και του μητροπολίτου... έχει δη- 
μόσιαις οικοδομαίς πολλαίς και μεγά- 
λαις και όμορφαις, μοναστήρια πολλά 
και.. .σπίτια καλά · σπίτια αρχοντι κά και 
πραγματευτάδικα πολλά και μεγάλα. 
Ολαις αυταίς αι οικοδομαίς είναι χτι- 

σμέναις με πλίνθαις από κεραμίδια και 
με κουρασάνι· είναι μεγάλαις και πο- 
λυέξοδαις,οιπερισσότεραιςόμωςχωρίς 
γούστο... Το σχολείο όπου έκαμε ο Υψη- 
λάντης είναι τη αληθεία μια οικοδομή 
αυθεντική... το καλό του όμως στέκεται 
εις την οικοδομή μόνο* τι προκοπή 
ζητείς από σχολείο οπού γίνεται δια 
τους δασκάλους και επιτρόπους, όχι δια 
τους μαθητάς; τα αναγκαία στο Βου
κουρέστι είναι αφθονώτατα και ευθυ- 
νότατα. Εις το Βουκουρέστι κοντά στους 
Βλάχους είναι και πολλοί Ρωμαίοι κάτοι
κοι και μερικοί Αρμένιοι και Εβραίοι».

Το απόσπασμα τούτο από την περι
γραφή της πρωτεύουσας της Βλαχίας 
εμπεριέχει, πέρα από τις πληροφορίες 
που θα τις ανέμενε κανείς σ' ένα εγχειρί
διο γεωγραφίας, και μια σειρά από π α 
ρατηρήσεις κοινωνικού, οικονομικού, 
πολιτισμικού, αισθητικού χαρακτήρα, 
μαζί και τη διαφαινόμενη παιδευτική 
πρόθεση των συντακτών του, που 
φροντίζοντας «το κοινόν όφελος, και όχι 
την ίδιαν αυτών φιλοδοξίαν», συνέγρα- 
ψαν το βιβλίο τους στη «φυσική» γλώσ
σα. Στις λίγες, δηλαδή, αυτές αράδες συ- 
νο ψ ί ζο ντα ι τα γνω ρ ί σμ ατα κα ι ο ι α ρετές 
της Νεωτερικής Γεωγραφίας τουΔανιήλ 
Φιλιππίδη και του Γρηγορίου Κωνσταν- 
τά, των Δημητριέων, των δύο εξαδέλ- 
φων κληρικώντηςχρυσήςπεριόδουτου 
νεοελληνικού Διαφωτισμού που πρόσ- 

36 θεσαν στη Γραμματεία μας ένα κείμενο 
«φωτεινό σχεδόν ισάξιο να συγκριθεί με

το "Υπόμνημα" του Κοραή και σχεδόν 
ισότιμο με τη "Νομαρχία"», κατά την 
εκτίμηση του Κ. Θ. Δημαρά.

Στα 1791 «εν Βιέννη, παρά τω ευγενεί 
κυρίω Θωμά τω Τράττνερν», εκδίδεται ο 
Πρώτος τόμος της Νεωτερικής Γεωγρα
φίας, «περιέχων την Ευρωπέικη Τουρ
κία, Ιταλία, Σπάνια, Πορτουγαλλία και 
Φράντζα». Δύο άλλοι τόμοι χει ρόγραφοι 
δεν πρόφθασαν να τυπωθούν, κάηκαν 
μαζί με τα υπάρχοντα του Φιλιππίδη σε 
πυρκαγιά στην Πόλη την άνοιξη του 
1795. Το έργο δεν εγνώρισε στην ώρα 
του, αλλά ούτε στα μεταγενέστερα χρό
νια, την υποδοχή που του έπρεπε από 
τον κόσμο της ελληνικής λογιοσύνης 
ούτε είχε απήχηση στο ευρύτερο κοινό 
ως ανάγνωσμα. Οι έπαινοι του Κων
σταντίνου Κούμα στο Λόγιο Ερμή δεν 
στάθηκαν ικανοί να υπερνικήσουν τη 
δυσπιστία και τη σιωπή του Κοραή και 
την άρνηση του Δημητρίου Καταρτζή, 
που, αν και διδάσκαλος των δύο συγ
γραφέων -τ ις  δικές του γλωσσικές αντι
λήψεις εφάρμοσαν- δεν μπορούσε να 
συμφωνήσει με τις ιδεολογικά προωθη
μένες θέσεις τους.

Αντίθετα, ευνοϊκά γίνεται δεκτό το 
σύγγραμμα των Δημητρέων, από τους 
ξένους που ασχολούνται κατά τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο με τη νεώτερη Ελλάδα 
και τους Νεοέλληνες και κυρίως από 
τους Γάλλους γεωγράφους. Στο Παρίσι 
σχολιάζεται θετικά σε εξειδικευμένα πε
ριοδικά και χρησιμοποιείται ως διδα
κτικό εγχειρίδιο στις νεοελληνικές σπου
δές σε παρισινό πανεπιστήμιο από τον 
περίφημο Ελληνιστή νίΙΙοί5οη. Αποτέλε
σμα της ψυχρής υποδοχής ήταν ότι και 
οι ίδιοι οι συγγραφείς του αποφάσισαν 
να ξεχάσουν το βιβλίο τους. Απέφυγαν- 
επί δεκαετίες να αναφερθούν σε αυτό 
και μόνον ο Κωνσταντάς νεκρολογών- 
τας το 1833 τον εξάδελφό του αποδ ίδει σ' 
αυτόν τη συγγραφή της Γεωγραφίας.

Θα χρειαστεί να περάσει ένας σχεδόν 
αιώνας από την πρώτη εμφάνισή του 
για να αρχίσει η αναγνώριση του έργου. 
Πρώτα στα 1879 με την ένταξη ενός μι
κρού τμήματός του σε έκδοση της επο
χής και κατόπιν, στα 1885, με τα άρθρα 
του Αντ. Μηλιαράκη, που υπογραμμίζει 
τη σημασία του κειμένου εξαίροντας το 
θάρρος των συγγραφέων να καταγρά
ψουν «την πολιτικήν [της Ελλάδος] κα- 
τάστασιν υπό την δουλείαν, και υπό το 
φθοροποιόν σύστημα της τουρκικής 
διοικήσεως». Κι έτσι το πολύτιμο αυτό 
κείμενο βρήκε τη θέση του στην «νέαν ελ
ληνικήν φιλολογίαν», κατέλαβε το κου- 
τάκι του ή το ράφι του στις Ιστορίες των 
νεοελληνικών γραμμάτων, πάντοτε 
ωστόσο απρόσιτο στους κοινούς ανα
γνώστες αφού τα 18 σωζόμενα αντί-β 
τυπα της α ' έκδοσης, που έχουν ύστερα 
από πολυετείς έρευνες επισημανθεί, 
βρίσκονται καλά φυλαγμένα σε βιβλιο

θήκες (Εθνική, Γεννάδειος, Ιασίου, Μο
νής Βατοπεδίου, Αγίας Λαύρας κ.λ.π.) 
και προορίζονται μόνονγια αναγνώστες 
με ειδικά ενδιαφέροντα.

Στα χρόνια μας η πρώτη συστηματική 
προσέγγιση του βιβλίου πραγματο
ποιήθηκε σε μια όχι εκτενή μελέτη της 
Αικ.Κουμαριανού,πουδημοσιεύθηκετο 
1965 στο περιοδικό Εποχές. Σ'αυτήν ανι- 
χνεύονται και διατυπώνονται τα καίρια 
ερωτήματα που γεννά η συγγραφή και η 
άτυχη σταδιοδρομία του ρηξικέλευθου 
για τα ελληνικά πράγματα της εποχής 
του πονήματος, «όπερ εις ολίγους είναι 
σήμερον γνωστόν εκ της επιγραφής, εις 
ολιγίστους δ' εξ αναγνώσεως, ένεκα της 
σπανιότητός του», όπως έγραφε πριν 
από ένα αιώνα ο Μηλιαράκης.

Περαιτέρω διερεύνηση του αντικειμέ
νου και του προβλήματος αποτέλεσαν η 
εκτενής εισαγωγή και ο σχολιασμός, που 
ενέταξε η Αικ. Κουμαριανού στην έκδοση 
του τμήματος της Νεωτερικής Γεωγρα
φίας, το οποίο περιλάμβανε το κεφά
λαιο «Περί Ελλάδος» (εκδόσεις Ερμής, 
1970). Αυτό, φυσικά, συνιστούσε το πιο 
πρωτότυπο μέρος της συγγραφής των 
δύο Ελλήνων αυτοσχέδιων Γεωγράφων, 
και ύστερα από αφάνεια δύο περίπου 
αιώνων, έθετε στη διάθεση του αναγνω
στικού κοινού ένα σημαντικότατο κα
τόρθωμα της περιόδου, που κατέχει το 
κέντρο του ενδιαφέροντος των συνεχώς 
αναπτυσσόμενων νεοελληνικών σπου
δών. Το γεγονός ότι η μερική εκείνη επα- 
νέκδοση από χρόνια είχε εξαντληθεί κα
θιστούσε πρόδηλη την ανάγκη μιαςπλη- 
ρέστερης κάλυψης του κενού.

Σ' αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται η 
τωρινή επανέκδοση του συνόλου της 
Νεωτερικής Γεωγραφίας, που, 197 χρό
νια μετά την α ' έκδοσή της, είναι και πάλι 
διαθέσιμηγιαναμαςπροσφέρει,όχιπια 
τις γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτικές 
κ.λ.π. γνώσεις από τις οποίες δεν επω- 
φελήθηκαν όσο θα έπρεπε οι πρόγονοί 
μας, αλλά μία ανεκτίμητη πηγή για τη 
βαθύτερη γνώση εκείνων των προγόνων 
και της εποχής τους. Σε τούτο συμβάλλει 
με εξαιρετική ευστοχία η νέα, κατά πολύ 
εκτενέστερη, εισαγωγή της Αικ. Κουμα- 
ριανού, όπου διερευνώνται μεθοδικά το 
κείμενο και οι τύχες του.

Δίχως αμφιβολία, οι Δημητριείς όχι 
μόνον άνοιξαν το δρόμο για τις νεοελλη
νικές γεωγραφικές σπουδές (στάθηκαν 
το πρότυπο αργότερα και σε Βούλγα
ρους συντάκτες γεωγραφι κών σχολι κών 
εγχειριδίων) αλλά συνοδοιπορώντας με 
την προωθημένη φιλοσοφική και επι
στημονική σκέψη του δυτικοευρωπαϊ
κού 18ου αιώνα, τοποθετούνται στην 
πρωτοπορία του νεοελληνικού στοχα
σμού. Γιατί, λοιπόν, η συγγραφή τους δε 
βρήκε ποτέ τη θέση που της έπρεπε στη 
νεοελληνική συνείδηση, με αποτέλεσμα 
να μην εκπληρώσει ποτέ τους στόχους



Αγγελική Σιδηρά

Δίχως έκφραση 

Μ ε τη σιωπή σου
αναιρείς την αφή και την έκφραση  
και μοναχά τα όνειρά μου 
σε υποψιάζονται 
Ό μω ς σήμερα αναρωτήθηκα  
αν εσύ έβαλες τον ταχυδρόμο  
να μου χαμογελάσει 
κι αν πάλι εσύ 
υπαγόρευσες στον ήλιο 
αυτή την υποσχετική μέρα  
Ξέρω , η αμφιβολία
είναι ο άσπονδος εχθρός της καθημερινότητας
και η απόσταση ευλογία
Μ α τελικά τι να κάνω
μ ’ αυτά τα άδοτα φιλιά
που κάθε μέρα και πληθαίνουνε
και με τα ανείπωτα λόγια
που σαν αντίλαλος
ξαναγυρίζουνε σε μένα;

Αξίζει, κλείνοντας την παρουσίαση 
του Βιβλίου, να επισημάνουμε κάποια 
πολύτιμα πετράδια από το θησαυρό 
των ιδεών, που περιέχονται στο προ- 
δρομικόαυτό κείμενο: Πέρα από τη βα
σική σύλληψη της αλληλεξάρτησης αν- 
θρώπου-περιβάλλοντος, φυσικού και 
κοινωνικού, που διέπει τη σύνθεση, οι 
δύο Δημητριείς δεν παραλείπουν να 
υπογραμμίζουν τα κακά της δουλείας 
και τα αγαθά της ελευθερίας, να επεξη- 
γούν τα διάφορα είδη πολιτεύματος: 
«Δεσποτισμός είναι εκείνη η αρχή εις την 
οποίαν νόμος είναι η θέληση του άρχον- 
τος. Τέτοια αρχή είναι η Τουρκική». Να 
τονίζουν την καθοριστική σημασία που 
έχει ο άνθρωπος μέσα στη φυσική και 
κοινωνική τάξη: «Μα δεν είναι ο καλός 
και εύφορος τόπος όπου κάμνει τα 
πλούτη και την ευτυχία των κατοίκων* ο

άνθρωπος τα κάμνει όλα... Η Ελλάδα 
έχωντας έναν τέτο ι ο τόπο δεν ή θελε δο κ ι - 
μάζη καμμιά φορά πείνα, ή ακρίβεια, η 
διοίκησις όμως την κάμνει να πέφτη και 
εις αυτό το κακό πολλαίς φοραίς... μα 
τέτοια είναι τα αποτελέσματα του Δε- 
σποτισμού». Να επεκτείνουν το ενδια
φέρον τους και για τον επίσης καταπιε- 
ζόμενο τουρκικό λαό: «η Δεσποτική 
διοίκησις... προξενεί μεγάλο κακό ειςτο 
βασίλειο και ξεχωριστά εις κάθε έναν 
κατά μέρος. Τούρκους, Ελληνας, και 
όλουςτους κατοίκους». Ιδιαίτερα βαρυ
σήμαντα είναι τα όσα στηλιτευτικά ανα
φέρουν για τις εκτροπές της Εκκλησίας 
από το χριστιανικό πνεύμα, πλέκοντας 
το εγκώμιο της ανεξιθρησκείας και τα 
προδρομικά που ως θεωρία υποστηρί
ζουν και ως πράξη εφαρμόζουν πάνω 
στο γλωσσικό πρόβλημα.

Συνιστά καίριο συστατικότου εθνικού 
μας χαρακτήρα το ότι επίμονα αρνού- 
μεθα να γνωρίσουμε τον ανατολικό γεί- 
τονά μας. Δέκα αιώνες τώρα συμβιώ- 
νουμε αναγκαστικά με τους Τούρκους, 
κατά το πλείστον υπό όρους για μας 
τραγικούς, χωρίς τίποτε ακόμη να 
προοιωνίζεται ότι ο συνεχιζόμενος 
απροκάλυπτος ή λανθάνων ανταγωνι
σμός θα μεταβληθεί σε ανοχή, σε συνερ
γασία, σε φιλική γειτονία. Και όμως οι 
άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να απο
τελούν για μας το μυστηριώδες άγνω
στο. Πόσοι, αλήθεια, Ελληνες κατέχουν 
σήμερα την τουρκική -  την προϋπόθε
ση, δηλαδή, μιας στοιχειώδους επαφής 
και επικοινωνίας.

Σ' αυτή την αιχμηρή έρημο της 
άγνοιας ανάβρυσε σαν πολύτιμη πηγή 
το σύγγραμμα του κ. Βύρωνος Θεοδω- 
ρόπουλου, άλλοτε Γενικού Γραμματέως 
το υ Υπο υ ργε ί ο υ των Εξωτε ρικών/ Εχον
τας ασχοληθεί τα μισά από τα 35 χρόνια 
της διπλωματικής του υπηρεσίας με ελ
ληνοτουρκικά θέματα και έχοντας ζήσει 
στην Τουρκία ως Πρόξενος στην Κων
σταντινούπολη και ως Σύμβουλος της 
Πρεσβείας μας στην Αγκυρα, ο συγγρα
φέας απευθύνεται όχι στον ειδικό ανα
γνώστη -το ν  ιστορικό, τον κοινωνιο
λόγο κ.τ.λ. -  αλλά στον μέσο πολίτη που 
ενδιαφέρεται για τα κοινά, και του π α 
ρουσιάζει μια «συνοπτική εικόνα της 
Τουρκίας, που να δείχνει την ιστορία 
της, τη σημερινή της κατάσταση και τη 
σχέση της με την Ελλάδα... ένα είδος εγ
κυκλοπαιδικού οδηγού... στοιχεία 
Τουρκογνωσίας».

Εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα είναι η νηφαλιότητα με την 
οποία ο συγγραφέας αντιμετωπίζει το 
θέμα του. Ενώ ως Ελληνας είναι φορτω
μένος με ιστορικές μνήμες και ως υπεύ
θυνος χειριστής ελληνικών υποθέσεων 
είναι εμπεπλεγμένος ανάμεσα στα γρα
νάζια τρομαχτικών ελληνοτουρκικών 
προβλημάτων, ως μελετητής κατορθώ
νει να παραμείνει αμερόληπτος και 
απροκατάληπτος σαν φυσιογνώστης.
Η ψυχική του φόρτιση εξαντλείται στα 
σύντομα εισαγωγικά σε κάθε κεφάλαιο 
κείμενα, όπου περιγράφει κάποια προ
σωπική στιγμή ή διάθεση από τη μα
κρόχρονη επαφή του με τη χώρα και 
τους ανθρώπους της. Κι ευθύς κατόπιν 
ακολουθεί η προσέγγιση του αντικειμέ
νου με γνώση, με σαφήνεια και με από
λυτη ψυχραιμία: «Χρειάζεται να έχομε 
όσο γίνεται πληρέστερη γνώση και κα
τανόηση των παραγόντων που διαμορ
φώνουν την τουρκική στάση απέναντι 
στην Ελλάδα. Γνώση αφ' ενός των ιστορι
κών εκείνων εξελίξεων που προσδιόρι
σαν τη μορφή της σημερινής Τουρκίας 
και τις διαδοχικές φάσεις των σχέσεών 
της με τον Ελληνισμό και την Ελλάδα. 37 
Γνώση αφ' ετέρου των σημερινών δεδο-



ΙΣΤΟΡΙΑ

μένων της γειτονικής χώρας σε συσχετι
σμό με τα αντίστοιχα δικά μας».

Έχοντας λοιπόν αποσαφηνίσει τον 
στόχο του ο συγγραφέας διαιρεί τη διε- 
ρεύνησή του σε τρία περίπου ισομεγέθη 
μέρη. Το πρώτο, η Ιστορία, και μόνο με 
την έκτασή του υποδηλώνει τη σημασία, 
πουέχειησκιάτουπαρελθόντοςστιςση- 
μερινές και τις μελλοντικές σχέσεις των 
δύο γειτονικών λαών. Στο απώτερο π α 
ρελθόν, από την εμφάνιση των Σελτζού- 
κων στις Βυζαντινές χώρες ως τον 
Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας εί
ναι αφιερωμένες 30 σελίδες. Διπλάσιες 
όμως καταπιάνονται με την περίοδο 
από τη σύσταση του νεοελληνικού κρά
τους ως την πρώτη μεταπολεμική εποχή 
(1950), γιατί τώρα οι διακρατικές πια 
σχέσεις διαπλέκονται ή εμπλέκονται 
μέσα από ή μέσα σε πολιτι κά προβλή μα- 
τα ,που κάποτε φτάνουν φυσιολογικά ή 
τερατογονι κά ως τις μέρες μας: αλυτρω
τισμός και η μακρόσυρτη κρίση,που συ- 
νιστούσε η ύπαρξη της οθωμανικής αυ
τοκρατορίας στα Βαλκάνια καθ'όλο τον 
19ο αιώνα, ο διαμελισμός της και η αφύ
πνιση του τουρκικού εθνικισμού, οι 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού και η νέα 
κεμαλική Τουρκία, η αναζωπύρωση του 
τουρκικού επεκτατισμού κατά τη διάρ
κεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα 
εξοντωτικά μέτρα κατάτων Ελλήνωντης 
Πόλης στα χρόνια της ναζιστικής κατο- 
χήςτης Ελλάδας. Πραγματικότητες, που 
δεν μπορείς να τις λησμονήσεις ή να τις 
αγνοήσεις όταν και με τις αγαθότερες 
των προθέσεων αναζητείς τρόπους επι
κοινωνίας και συμβίωσης μετονΤούρκο 
γείτονα.

Το δεύτερο μέρος -δεύτερο τρ ίτο - 
του βιβλίου μας προσφέρει μια πολύ
πλευρη ξενάγηση στη σημερινή Τουρ-. 
κία, στη χώρα και την κοινωνία της, την 
οικονομία, την πολιτική, το στρατό, την 
παιδεία, τον τύπο, το Ισλάμκ.τ.λ., όπως 
αυτά διαμορφώνονται από το 1950 και 
ύστερα, χρονολογία τομή στη νεώτερη 
Τουρκία, αφού τότε για πρώτη φορά 
στην τουρκική ιστορία πραγματοποιή
θηκε αλλαγή εξουσίας με δημοκρατικές 
μεθόδους.

Βέβαια, ο Αντνάν Μεντερές, που δια
δέχθηκε τους πολιτικούς κληρονόμους 
του Ατατούρκ, δέκα χρόνια αργότερα 
ανατράπηκε από τον στρατό και ετε- 
λεύτησε στην αγχόνη. Ωστόσο, από το 
έτος εκείνο και παρά τις ανά δεκαετία 
επεμβάσεις των στρατιωτικών, αρχίζει 
για την Τουρκία ουσιαστικά η επίπονη 
πορεία προς το σύγχρονο κόσμο. Μια 
πορεία που συνεχίζεται, παρά τα τερά
στια εμπόδια, τις οπισθοδρομήσεις ή τις 

38 κρίσεις, που συναντά ή προκαλεί. Ο 
αναγνώστης του μέρους αυτού κατατο-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Οδοιπορικό ενός Πρέσβη στην Άγκυρα, 
1974-1976
Ελληνική Ευρωεκδοχική, Αθήνα 1988, σσ. 360

Την κρισιμότατη τριετία 1974-1976 ο κ. Δημήτρης Κοσμαδόπουλος 
υπηρέτησε ως πρέσβυς στην Άγκυρα. Από την υπεύθυνη αυτή θέση 
παρακολούθησε την αυξανόμενη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις, το πραξικόπημα που διοργάνωσε η ελληνική δικτατορία στην 
Κύπρο και που τον οδήγησε σε άμεση παραίτηση, την τουρκική από
βαση στη μεγαλόνησο και τέλος -  αφού επανήλθε μετά την αποκατά
σταση της δημοκρατίας, στην πρεσβεία μας στην τουρκική πρωτεύ
ουσα, τη γένεση των διαφορών περί την υφαλοκρηπίδα και τον εναέριο
χώρο του Αιγαίου.

Ως, βαθύς λοιπόν γνώστης των καταστάσεων και των ενεργειών, που
αποτέλεσαν τις απαρχές της ελληνοτουρκικής κρίσεως, καταθέτει 
τώρα σ’ ένα ογκώδη τόμο, τη μαρτυρία του για τα γεγονότα εκείνα και 
κρίσεις του σχηματισμένες τότε πάνω σ’ αυτά. Το κείμενό του έχει προ- 
κύψει από σημειώσεις, που κρατούσε την εποχή εκείνη όταν τα ιστο
ρικά συμβάντα βρίσκονταν εν τω γίγνεσθαι, σημειώσεις διανθισμένες 
με κάποια κείμενα από την επίσημη αλληλογραφία.

Το βιβλίο παρουσιάζεται με τη μορφή οινεί ημερολογίου. «Προτί
μησα να κρατήσω τα προσωπικά μου κείμενα, στοιχειωδώς ευπρεπι
σμένα, όπως τα είχα προχειρογράψει. Για το τιμιότερο», σημειώνει 
στον πρόλογο, επεξηγώντας συνάμα ότι διατήρησε και τη γλωσσική 
μορφή στην οποία είχαν τότε διατυπωθεί. Πρόκειται, ασφαλώς, για 
μια πολύτιμη πηγή, που θα βοηθήσει στην γνώση και κατανόηση 
εκείνης της περιόδου οι συνέπειες της οποίας μας βαραίνουν μέχρι 
σήμερα.

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

πίζεται επαρκώς για τα σταθμητά με
γέθη της γείτονος χώρας, για τις πολι
τειακές και πολιτικές διαρθρώσεις της, 
για τις αναπτυσσόμενες κοινωνικές πιέ
σεις, για τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει η εξωτερική της πολιτική, ακόμη 
για τη δεσπόζουσα εθνική νοοτροπία, 
που επιτρέπει την καλλιέργεια νέων αρ- 
παχτικών διαθέσεων.

Τούτο το τελευταίο, αποτελεί καίριο 
κριτήριο για να διαπιστωθεί ο ουσιαστι
κός εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, ο 
οποίος συνιστά κεντρικό στόχο των 
προσπαθειών της από την εποχή του Κε- 
μάλ μέχρι σήμερα. Στο θέμα όμως αυτό 
βρίσκεται παγιδευμένη σε μια αντιφατι- 
κότητα κραυγαλέα την οποία αρνείται 
να παραδεχτεί. Η σημερινή επίσημη 
τουρκική ιδεολογία θέλει την Τουρκία 
ενιαίο εθνικό κράτος μέσα στα όρια του 
οποίου δεν χωρούν αλλοεθνείς. Συνε
πώς, οι Ελληνες της Κωνσταντινούπο- 
λης, της Τενέδου και της Ίμβρου με δια
δοχικούς διωγμούς και πιέσεις εξοντώ
νονται. Και τα οκτώ εκατομμύρια Κούρ
δων απλούστατα δεν υπάρχουν. Πα
ράλληλα, τα όρια του σημερινού κρά
τους δεν είναι ικανοποιητικά. Έτσι, στο 
1939 καταλαμβάνεται η αραβική Αλεξαν- 
δρέττα. Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου παζαρεύεται η έξοδος στο 
πλευρό του ενός ή του ετέρου των εμπο
λέμων και το αντίτιμο που ζητείται κα

λύπτει, κατά περίπτωση, ολόκληρη την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία: νησιά του 
Αιγαίου, Θεσσαλονίκη, Κροατία, Αλβα
νία, Συρία, Ιράκ, Αίγυπτος, Κριμαία... 
Μόλις πριν από 15 χρόνια έρχεται η κα
τοχή της Κύπρου. Αυτή, λοιπόν, η εμμέ- 
νουσα και ήκιστα ευρωπαϊκή νοοτρο
πία επέτρεψε στον Οζάλ να δηλώσει 
πριν από δύο-τρία χρόνια, ότι οι δημο- 
γραφικές εξελίξεις θα λύσουν μια μέρα 
το πρόβλημα της Κύπρου αλλά και του 
Αιγαίου. Δηλαδή, η Τελική Πράξη του Ελ
σίνκι , που προσυπόγραψε η Τουρκία το 
1975 είναι απλώς ένα κουρελόχαρτο.

Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα ο 
συγγραφέας προχωρεί στο τρίτο μέρος 
στην εξέταση των σημερινών ελληνο
τουρκικών προβλημάτων: Κυπριακό, 
υφαλοκρηπίδα και αιγιαλίτιδα ζώνη του 
Αιγαίου, εναέριος χώρος στο Αιγαίο, 
άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αι
γαίου, επιχειρησιακός έλεγχος, ελληνική 
μειονότητα στην Τουρκία, μουσουλμα
νική μειονότητα στην Ελλάδα. Τα προ
βλήματα αυτά εκτίθενται από τη στιγμή 
που προέκυψαν ως τη φάση που βρί
σκονταν κατάτη συγγραφή του βιβλίου.

Ο κύκλος της πληροφόρησης για μια 
σωστή εκτίμηση της γειτονικής μας χώ
ρας, κλείνει με βιβλιογραφία όπου ανα
γράφονται σχετι κά πρόσφατοι τίτλοι ελ- 
ληνικών ή αγγλόφωνων βιβλίων.



Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο

Η ρητορική 
του μυθιστορήματος

Α '
Του Wayne Booth

Στο τέλος τον βιβλίου τον Η ρητορική του μυθιστορήματος 
(The Rhetoric of Fiction, 1961), απ’ όπον είναι παρμένο και το 
ακόλονθο απόσπασμα, ο Wayne Booth σννοιρίζει τη θέση τον 
ως εξής:

Τίποτε απ ' ό, τι κάνει ένας σνγγραφέας δεν μπορούμε τελικά 
να το κατανοήσονμε αν το απομονώσονμε από την προσπά- 
θειά τον να το κάνει προσιτό σε κάποιον άλλο -  τονς σννα- 
δέλφονς τον, τον εαντό τον ως φανταστικό αναγνώστη, το 
κοινό τον. Το μνθιστόρημα γεννιέται ως κάτι το ανακοινώ
σιμο και τα μέσα της ανακοίνωσης δεν αποτελούν εξοργι
στικές παρεισφρήσεις εκτός εάν τα χρησιμοποιεί κανείς με 
εξοργιστική αδεξιότητα.

Με άλλα λόγια, η τέχνη τον μνθιστορήματος είναι κατ' 
ονσίαν μια τέχνη τηςπειθούςή μια τέχνη ρητορική. Η ρητορική, 
κατά τον Booth, δεν. είναι μόνο ζήτημα λεκτικού ύφονς αλλά, 
ενρύτερα, αφηγηματικών στρατηγικών* και ιδίως ζήτημα 
εκλογής και χειρισμού της ‘οπτικής γω νίαςΚ ι αν αντό γίνει 
δεκτό, έπεται πως δεν νφίσταται κάποια εγγενής αρετή στην 
εξάλειψη των ρητορικών δννατοτήτων της μνθιστορηματικής 
φόρμας, ούτε κάποια σύμφντη αγνρτεία στην εκμετάλλενσή 
τονς.

Με αντό τον τρόπο, ο Wayne Booth αμφισβήτησε ορισμένες 
κριτικές απόψεις, οι οποίες, προερχόμενες από τις αρχές και 
την πρακτική τον Flaubert, τον James και άλλων μοντέρνων 
δασκάλων τον μνθιστορήματος, πέτρωσαν κι έγιναν ένα είδος 
ορθοδοξίας στις δεκαετίες τον ’40 και τον ’50 αντού τον αιώνα * 
μια ορθοδοξία πον όχι μόνο σννιστούσε την απρόσωπη, έμμεση 
αφήγηση για τη σύγχρονη πεζογραφία, αλλά καταδίκαζε ανα
δρομικά μνθιστοριογράφονς όπως ο Dickens και η George Eliot 
για τη σνγγραφική παντογνωσία τονς και για το γεγονός ότι 
παρενέβαιναν αντοπροσώπως μέσα στο έργο τονς. Μέρος της 
επιχειρηματολογίας τον Booth είναι πως η απόλντη 'αντικειμε
νικότητα' στη λογοτεχνία είναι ανέφικτη κι ότι οι λογοτεχνικές 
ιδιότητες πον-νόμιμα δηλώνονμε με αντή τη λέξη δεν σνν- 
δέονται κατ' ανάγκην με μια ορισμένη αφηγηματική τεχνική. 
Αντός είναι ο χώρος πον διερεννάται στο ακόλονθο απόσπα
σμα, το οποίο, με τίτλο Τενικές αρχές II: « Όλοι οι σνγγραφείς 
οφείλονν να είναι αντικειμενικοί» ', αποτελεί το Κεφάλαιο 3 τον 
Η ρητορική του μυθιστορήματος.

Μπορεί να νποστηρίξει κανείς ότι ο καθηγητής Booth δείχνει 
μες στις σελίδες τον βιβλίον τον μια προκατάληψη -κατά της 
ειρωνείας και της αμφισημίας τον μοντέρνον μνθιστορήματος- 
τόσο ακραία και τόσο περιττή όσο και εκείνη την οποία στιγμα
τίζει. Δεν χωρεί αμφιβολία, ωστόσο, ότι βοήθησε τονς ανα
γνώστες τον να αποκτήσονν περισσότερη σννείδηση των περί

πλοκων ποικιλιών αφηγηματικής τεχνικής κι ότι επεξέτεινε την 
ορολογία πον διαθέτονμε για την περιγραφή τονς.

Ο Wayne Booth ήταν καθηγητής της Αγγλικής Φιλολογίας 
στο Earlham College της Ινδιάνα όταν δημοσίενσε το βιβλίο Η 
ρητορική του μυθιστορήματος, αλλά μετά γύρισε στο Πανεπι
στήμιο τον Σικάγον όπον είχε σπονδάσει. Η ρητορική τον μνθι- 
στορήματος είναι αφιερωμένη στον R.S. Crane, ηγετική μορφή 
της Αριστοτελικής Σχολής κριτικής τον Σικάγον, στην οποία 
πολλά οφείλει ο Booth.

[Η ‘αντικειμενικότητα’ στο μυθιστόρημα]

Όι ήρωες ενός μνθιστοριογράφον πρέπει να τον σννο- 
δεύονν καθώς πέφτει να κοιμηθεί και καθώς βγαίνει από τα 
όνειρά τον. Ο μνθιστοριογράφος πρέπει να μάθει να τονς 
μισεί και να τονς αγαπά. ’

Trollope

‘Όσο λιγότερο αισθάνεται κανείς κάτι, τόσο πιθανότερο 
είναι να το εκφράσει όπως πραγματικά είναι '.

Flaubert

‘ Ένας εκστατικά εντνχισμένος σνγγραφέας... δεν μπορεί 
να είναι σνγκρατημένος, μετριοπαθής ή σννοπτικός... δεν 
μπορεί να είναι απροκατάληπτος... Μπροστά σε κάτι τόσο 
μεγάλο και παμφάγο όπως η εντνχία, θνσιάζει το κατά πολύ 
μικρότερο, αλλά πάντα εξόχως ηδονικό για έναν σνγγρα- 
φέα, δικαίωμα να εμφανίζεται μέσα στις σελίδες τον ως ένας 
παρατηρητής πον παρακολονθεί ατάραχος την τροπή των 
πραγμάτων’.

Ο αφηγητής του Σέιμονρ: Εισαγωγή του J. D. Salinger

Ό  κ. de Maupassant είναι ασννήθιστα αντικειμενικός και 
απρόσωπος, αλλά θα βρισκόταν εκτός πραγματικότητας 
εάν πίστενε ότι κατόρθωσε να κρατήσει τον εαντό τον έξω 
από τα βιβλία τον. Γίνονται λαλίστατοι όσοι μιλούν για κεί
νον, έστω κι αν πρόκειται· να μας πονν απλώς πόσο εύκο
λα. .. ανεκάλνψε αντή την απροσωποληψία '.

Henry James

4Μέσω τον ήρωά σον εκφράζεις, φνσικά, δικές σον από
ψεις' θα το έκανες όμως τελείως διαφορετικά εάν σκοπίμως 
τις κατέθετες ως δικές σον ’.

Ο Maxwell Perkins σε ένα γράμμα στον F. Scott Fitzeraid

Πάρα πολλοί συγγραφείς, ακόμα κι εκείνοι που θεωρούν το 39
--------- >
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γράψιμο «προσωπική έκφραση», προσπάθησαν να απαλλα
γούν από την τυραννία του υποκειμενισμού, υπό την επήρεια 
του ισχυρισμού του Goethe ότι «Κάθε υγιής προσπάθεια... 
τείνει από τον εσωτερικό στον εξωτερικό κόσμο». Άλλοι συγ
γραφείς πάλι υπεραμύνονται κατά καιρούς της δέσμευσης, της 
στράτευσης, της συμμετοχής. Αλλά, ως πρόσφατα τουλάχιστον, 
το κυρίαρχο αίτημα του αιώνα μας υπήρξε κάποιο είδος αντι
κειμενικότητας.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε παρόμοιο όρο, αντικειμενι
κότητα σημαίνει πολλά πράγματα. Κάτω απ’ αυτόν και τα 
πολλά του συνώνυμα -απροσωποληψία, αποστασιοποίηση, 
απροκαταληψία, ουδετερότητα, κ .λ.π .- διακρίνουμε τρεις 
τουλάχιστον ξεχωριστές ιδιότητες: ουδετερότητα, αμεροληψία 
και impassibilité.1

Η ουδετερότητα και ο ‘άλλος εαυτός’ του συγγραφέα

Αντικειμενικότητα σε έναν συγγραφέα ενδέχεται να σημαίνει, 
πρώτα απ’ όλα, μια τάση ουδετερότητας απέναντι σε όλες τις 
αξίες, μια προσπάθεια αφιλοκερδούς καταγραφής των πάντων, 
καλών και κακών. Όπως και τόσοι άλλοι λογοτεχνικοί ενθου
σιασμοί, το πάθος για ουδετερότητα εισήχθη στην πεζογραφία 
σχετικά αργά, από άλλες τέχνες. Ο Keats, από τα 1918 ακόμη, 
έλεγε κάποια πράγματα που οι μυθιστοριογράφοι άρχισαν να 
τα λένε με τον Flaubert.

Ο ποιητικός χαρακτήρας... δεν έχει χαρακτήρα... Ζει κατά 
το κέφι του, καλό ή κακό, ανώτερο ή χαμερπές, πλούσιο ή 
πενιχρό, άθλιο ή υψιπετές. Νιώθει την ίδια απόλαυση συλ- 
λαμβάνοντας έναν Ιάγο ή μια Ιμογένη. Ο,τι σκανδαλίζει 
τον χρηστό φιλόσοφο, είναι απόλαυση για τον χαμαιλέοντα 
Ποιητή. Τερπόμενος από την σκοτεινή πλευρά των πραγ
μάτων, δεν κάνει περισσότερη ζημιά απ’ ό,τι όταν νοστι
μεύεται τη φωτεινή όψη τους* διότι και οι δύο καταλήγουν 
σε ρέμβη.

Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Flaubert συνιστούσε μια παρόμοια 
ουδετερότητα στον μυθιστοριογράφο που θα ήθελε να είναι 
ποιητής. Πρότυπό του είναι η στάση του επιστήμονα. Όταν θα 
έχουμε ξοδέψει αρκετό χρόνο, λέει, ‘χειριζόμενοι την ανθρώ
πινη ψυχή με την αμεροληψία που δείχνουν οι φυσικοί επιστή
μονες όταν μελετούν την ύλη, θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο 
βήμα προς τα εμπρός’. Η τέχνη πρέπει να φθάσει ‘με ανελέητη 
μέθοδο, την ακρίβεια των φυσικών επιστημών’.

Δεν είναι αναγκαίο να δείξω εδώ πως κανένας συγγραφέας 
δεν θα φθάσει ποτέ αυτό το είδος αντικειμενικότητας. Οι 
περισσότεροι από μας σήμερα θα απέρριπταν, όπως ο Sartre, 
αυτή την αναλογία, ακόμα κι αν ήμασταν πρόθυμοι να 
δεχθούμε πως η επιστήμη είναι, με αυτή την έννοια, αντικειμε
νική. Επιπλέον, σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι μια προσεκτική 
ανάγνωση οποιασδήποτε δήλωσης που υπερασπίζεται την 
ουδετερότητα του καλλιτέχνη θα αποκαλύψει κάποιας μορφής 
δέσμευση* υπάρχει πάντα κάποια βαθύτερη αξία, σε σχέση με 
την οποία η ουδετερότητα θεωρείται καλό πράγμα. Ο Τσέχοφ, 
επί παραδείγματι, αρχίζει με θαυμάσιο τρόπο την υπεράσπιση 
της πραγματικότητας αλλά δεν καταφέρνει να γράψει ούτε 
τρεις προτάσεις χωρίς να δεσμευτεί:

Φοβούμαι αυτούς που ψάχνουν ανάμεσα στις γραμμές να 
βρουν μια θέση, και που είναι αποφασισμένοι να με θεωρή
σουν είτε φιλελεύθερο είτε συντηρητικό. Λεν είμαι ούτε 
φιλελεύθερος ούτε συντηρητικός* δεν είμαι οπαδός της βαθ
μιαίας προόδου, ούτε καλόγηρος, ούτε εκ πεποιθήσεως 
αδιάφορος. ..Λεν έχω καμιά προτίμηση ούτε για τους χωρο
φύλακες, ούτε για τους χασάπηδες, ούτε για τους επιστήμο
νες, ούτε για τους συγγραφείς, ούτε για τη νεότερη γενιά. 
Θεωρώ τα ίσήματα κατατεθέντα’ και τις ετικέτες προλή

ψεις.

Η Τέχνη και η ελευθερία, συνεπώς, είναι καλό πράγμα και η 
πρόληψη κακό; Ο Τσέχοφ σύντομα παρασύρεται σε μια ξεκά
θαρη αποκήρυξη της έκκλησης για ‘αδιαφορία’ με την οποία 
είχε αρχίσει. ‘Τα άγια των αγίων μου είναι το ανθρώπινο σώμα, 
η υγεία, η ευφυΐα, το ταλέντο, η έμπνευση, ο έρωτας και η πιο 
απόλυτη ελευθερία -  ελευθερία από τη βία και το ψεύδος, 
όποιες μορφές κι αν παίρνουν’. Με αυτό τον τρόπο, φανερώνει 
κάθε τόσο το πιο παράφορο είδος δέσμευσης σ’ αυτό που συχνά 
ονομάζει αντικειμενικότητα.

Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να είναι ο κριτής των χαρακτήρων 
του και των συζητήσεών τους, αλλά μόνο ένας αμερόληπτος 
μάρτυρας. Κάποτε άκουσα τυχαία μια συζήτηση ανάμεσα 
σε δύο Ρώσους σχετικά με την απαισιοδοξία, μια συζήτηση 
χωρίς συνοχή, τίποτε δε λύθηκε -  κι εμένα δουλειά μου 
είναι να αναφέρω τη συζήτηση όπως ακριβώς την άκουσα- 
ας την κρίνουν οι ένορκοι, δηλαδή οι αναγνώστες, κι ας 
εκτιμήσουν την αξία της. Δική μου δουλειά είναι να )μαι 
μόνο ταλαντούχος, πάει να πει να είμαι σε θέση... να 
φωτίσω τους χαρακτήρες και να μιλήσω τη γλώσσα τους.

Με ποια φώτα όμως να φωτίσεις; ‘Ένας συγγραφέας πρέπει να 
είναι τόσο αντικειμενικός όσο κι ένας χημικός* πρέπει να εγκα
ταλείψει τον υποκειμενισμό* οφείλει να γνωρίζει ότι οι σωροί 
της κοπριάς παίζουν έναν καθωσπρέπει ρόλο σε ένα τοπίο κι 
ότι τα κακά πάθη είναι τόσο σύμφυτα με τη ζωή όσο και τα 
καλά’. Έχουμε μάθει πια να θέτουμε ορισμένα ερωτήματα όταν 
συναντούμε τέτοιου τύπου δηλώσεις: Είναι καλό να είναι 
κανείς πιστός σε ό,τι είναι ‘σύμφυτο’; Είναι καλό να συμπερι
λαμβάνει κανείς όλα τα μέρη του ‘τοπίου’; Εάν ναι, γιατί; Σύμ
φωνα με ποια κλίμακα αξιών; Το να αποκηρύσσεις μια κλίμακα 
σημαίνει, κατ’ ανάγκην, ότι εξυπονοείς κάποιαν άλλη.

Θα ήταν σοβαρό λάθος, ωστόσο, να απορρίψουμε τη συζή
τηση γύρω από την ουδετερότητα του συγγραφέα λόγω αυτής 
της στοιχειώδους και κατανοητής οπωσδήποτε σύγχυσης ουδε
τερότητας απέναντι σε μερικές αξίες και ουδετερότητας απέ
ναντι σε όλες τις αξίες. Αν την απαλλάξουμε από τις πολεμικές 
της υπερβολές, θα δούμε ότι η επίθεση κατά της υποκειμενικό
τητας βασίζεται σε ορισμένες πολύ σοβαρές αντιλήψεις.

Για να επιτύχουν σε ορισμένα είδη γραφής, μερικοί μυθιστο- 
ριογράφοι θεωρούν αναγκαία την απόρριψη κάθε πνευματικού 
ή πολιτικού στόχου. Ο Τσέχοφ, ως καλλιτέχνης, δεν θέλει να 
είναι ούτε φιλελεύθερος ούτε συντηρητικός. Γράφοντας στα 
1853 ο Flaubert, ισχυρίζεται πως ακόμα κι ο καλλιτέχνης που 
αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι ‘τριπλός στοχαστής’, ακόμα κι 
ο καλλιτέχνης που αναγνωρίζει την ανάγκη για άφθονες ιδέες, 
‘δεν πρέπει να έχει ούτε θρησκεία, ούτε πατρίδα, ούτε κοινω
νικές πεποιθήσεις’.

Αντίθετα από την απαίτηση της πλήρους ουδετερότητας, το 
αίτημα αυτό ουδέποτε θα αναιρεθεί, ούτε θα επηρεασθεί από 
τις αλλαγές της λογοτεχνικής θεωρίας ή του φιλοσοφικού συρ
μού. Όπως συμβαίνει και με το αντίθετό του, το υπαρξιστικό 
αίτημα του Sartre και άλλων, σύμφωνα με το οποίο ο καλλιτέ
χνης πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου engagé, η εγκυρότητά του 
εξαρτάται από το είδος του μυθιστορήματος που γράφει ένας 
συγγραφέας. Μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν στρατευθεί 
στους σκοπούς της εποχής τους, άλλοι όχι. Μερικά έργα 
ζημίωσαν από το φορτίο δέσμευσως που κουβαλούν (πολλά 
από τα έργα του ίδιου του Sartre, επί παραδείγματι, παρά το 
γεγονός ότι είναι απαλλαγμένα από συγγραφικά σχόλια) ενώ 
μερικά δείχνουν ικανά να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες 
δέσμευσης (Η θεία Κωμωδία, Τα τέσσερα κουαρτέτα, Τα 
ταξίδια του Γκάλιβερ, Το μηδέν και το άπειρο του Arthur Koe- 
stler, Το ψωμί και το κρασί τον Ignazio Silone). Μπορεί πάντα 
να βρει κανείς παραδείγματα για να αποδείξει τη μια ή την άλλη



άποψη* ο έλεγχος συνίσταται στο κατά πόσο οι ιδιαίτεροι 
στόχοι ενός καλλιτέχνη τον βοηθούν να κάνει κάτι με τις 
δεσμεύσεις του και όχι το αν έχει ή δεν έχει κάποια δέσμευση.

Ο καθένας είναι εναντίον των προκαταλήψεων όλων των 
άλλων και υπέρ της δικής του προσήλωσης στην αλήθεια. Όλοι 
θα θέλαμε τον μυθ ιστοριογράφο να λειτουργεί, κατά κάποιο 
τρόπο, στο επίπεδο του δικού μας πάθους για το δίκαιο και την 
αλήθεια, ενός πάθους που εξ ορισμού είναι τελείως απροκατά
ληπτο. Το επιχείρημα υπέρ της ουδετερότητας, συνεπώς, είναι 
χρήσιμο στο βαθμό που προειδοποιεί τον συγγραφέα ότι σπα- 
νίως έχει τη δυνατότητα να ξεχύνει μέσα στο έργο του τις αμετα- 
ποίητες προκαταλήψεις του. Όσο βαθύτερα βλέπει μέσα στη 
διάρκεια [και όχι στην επικαιρότητα], τόσο πιθανότερο είναι 
να κερδίσει τη διορατική συναίνεση του αναγνώστη. Την ώρα 
που γράφει, ο συγγραφέας πρέπει να είναι σαν τον ιδανικό ανα
γνώστη που περιγράφει o Hume στο ‘Μέτρο του γούστου’, ο 
οποίος, για να μειώσει τις στρεβλώσεις που προκαλεί η προκα
τάληψη, θεωρεί τον εαυτό του ‘άνθρωπο εν γένει’ και λησμονεί, 
κατά το δυνατόν, την ‘ατομικότητά του’ και τις ‘ιδιαίτερες συν
θήκες’ του.

Με τη διατύπωση αυτή, ωστόσο, είναι σαν να μειώνουμε τη 
σημασία της ατομικότητας του συγγραφέα, ο οποίος, καθώς 
γράφει, δεν δημιουργεί απλώς έναν ιδανικό, απρόσωπο ‘άν
θρωπο εν γένει’, αλλά μια υπονοούμενη εκδοχή του ‘εαυτού’ 
του, η οποία είναι διαφορετική από τους υπονοούμενους συγ
γραφείς που συναντούμε σε άλλα έργα. Μερικοί συγγραφείς 
είχαν πράγματι την εντύπωση ότι ανεκάλυπταν ή δημιουρ
γούσαν τους εαυτούς των καθώς έγραφαν. Όπως λέει η Jes- 
samyn West, καμιά φορά ‘μόνο γράφοντας μια ιστορία μπορεί ο 
μυθιστοριογράφος να ανακαλύψει -όχι την ιστορία του- αλλά 
τον συγγραφέα της, τον επίσημο γραφέα, σαν να λέμε, αυτού 
του αφηγήματος’. Ανεξάρτητα από το εάν αυτόν τον υπονοού
μενο συγγραφέα (implied author) θα τον αποκαλέσουμε ‘επί
σημο γραφέα’ (official scribe) ή θα υιοθετήσουμε τον όρο που 
επανέφερε πρόσφατα η Kathleen Tillotson -  ο ‘άλλος εαυτός 
του συγγραφέα (the author’s ‘second self) -  είναι φανερό πως 
η εικόνα αυτής της παρουσίας που προσλαμβάνει ο αναγνώστης 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές επιδράσεις που ασκεί ο 
συγγραφέας. Όσο απρόσωπος κι αν προσπαθήσει να είναι, ο 
αναγνώστης αναπόφευκτα θα σχηματίσει μια εικόνα του επί
σημου γραφέα που γράφει με αυτό τον τρόπο -  και φυσικά ο 
επίσημος αυτός γραφέας δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος απέναντι 
σε όλες τις αξίες. Οι αντιδράσεις μας στις ποικίλες δεσμεύσεις 
του, φανερές ή κρυφές, θα βοηθήσουν να καθορίσουμε την 
ανταπόκρισή μας στο έργο. Τον ρόλο του αναγνώστη σ’ αυτή τη 
σχέση τον διαπραγματεύομαι στο κεφάλαιο V. Το πρόβλημά 
μας προς το παρόν είναι η περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον 
λεγόμενο πραγματικό συγγραφέα και τις ποικίλες επίσημες 
εκδοχές του εαυτού του.

Πρέπει να μιλούμε για ποικίλες εκδοχές επειδή ανεξάρτητα 
από το πόσο ειλικρινής προσπαθεί να είναι ένας συγγραφέας, 
τα διαφορετικά έργα του θα εξυπονοούν διαφορετικές εκδοχές, 
διαφορετικούς ιδανικούς συνδυασμούς κανόνων. Ακριβώς 
όπως τα προσωπικά γράμματα κάποιου εξυπονοούν διαφορε
τικές εκδοχές του εαυτού του συναρτήσει των διαφορετικών 
σχέσεων που έχει με κάθε παραλήπτη και του σκοπού για τον 
οποίον γράφει το κάθε γράμμα, έτσι κι ο συγγραφέας αρχίζει να 
δουλεύει με διαφορετική κάθε φορά διάθεση, που εξαρτάται 
από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Οι διαφορές αυτές είναι ολοφάνερες όταν στον ‘άλλο εαυτό’ 
ανατίθεται ένας απροκάλυπτος ρόλος, ένας ρόλος ομιλητού 
μέσα στην ιστορία. Όταν ο Fielding σχολιάζει, μας δίνει ανά
γλυφα αυτή τη διαδικασία μεταβολής από έργο σε έργο* από την 
ανάγνωση του σατιρικού Johathan Wild, των δύο σημαντικό
τατων ‘κωμικών επών' Joseph Andrews και Tom Jones, και 
εκείνου του ενοχλητικά νόθου αφηγήματος Amelia, δεν ανα
δύεται μία και μόνη εκδοχή του Fielding. Φυσικά, οι διάφορες

Ναυσικά Γεωργοπούλου

Το Τραμ

Χ ω ρίς Μ όγλη, χω ρίς Ταρζάν  
χαθήκαμε μέσα στην ζούγκλα  
κι άρχισε η αγωνία  ' 
εμείς τι θα γίνουμε αύριο;

Ή ρθε το καλοκαίρι πέρασε  
και μεις σαν τα τραμ  
στις ράγες κυλάμε 
μπρος  - πίσω.
Ο ύτε που μας περνά α π ’ τον νου
πω ς έχει άλλους δρόμους
βουλιάξαμε στην ρουτίνα  στην πλήξη. 
Τσουλάμε.
Μ προς  - Πίσω
Έ χει αλλού πουθενά να πάμε;
Α π ό  τις ράγες πώς βγαίνουν τα τραμ;

εκδοχές του έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους* όλοι οι υπο
νοούμενοι συγγραφείς εκτιμούν την ευσπλαχνία και τη μεγαλο
ψυχία* όλοι τους αποδοκιμάζουν την κτηνώδη ιδιοτέλεια. Από 
αυτή την άποψη, και από πολλές άλλες, δεν διαφέρουν από 
τους περισσότερους υπονοούμενους συγγραφείς των πιο 
σημαντικών έργων που γράφτηκαν πριν από τον αιώνα μας. 
Αλλά όταν κατεβαίνουμε από αυτό το επίπεδο της γενικότητας 
για να εξετάσουμε την ιδιαίτερη διάταξη των αξιών μέσα σε 
κάθε μυθιστόρημα, βρίσκουμε σημαντικές διαφορές. Ο συγ
γραφέας του Jonathan Wild φαίνεται να προβληματίζεται 
σοβαρότατα με τα δημόσια ζητήματα και με τις επιπτώσεις της 
ανεξέλεγκτης φιλοδοξίας των ‘μεγάλων ανδρών’ που κατα
κτούν την εξουσία. Αν είχαμε μόνο αυτό το μυθιστόρημα από 
τον Fielding, θα συμπεραίναμε ότι στην πραγματική του ζωή 
ήταν πολύ περισσότερο, και πολύ πιο μονόπλευρα, προσηλω
μένος στο ρόλο του κριτή και του μεταρυθμιστή των δημοσίων 
ηθών απ’ ό,τι υποβάλλει ο υπονοούμενος συγγραφέας του 
Joseph Andrews και του Tom Jones -  για να μην αναφέρουμε 
καν το Shamela (ένας Θεός ξέρει τι θα συμπεραίναμε για τον 
Fielding αν δεν είχε γράψει τίποτε άλλο εκτός από το Shamela!).
Από την άλλη μεριά, ο συγγραφέας που μας απευθύνει χαιρε
τισμό στην πρώτη σελίδα του Amelia δεν έχει καθόλου τον αέρα 
της περιπαικτικότητας και της αμεριμνησίας που βρίσκουμε 
στην αρχή του Joseph Andrews και του Tom Jones. Ας υποθέ
σουμε πως ο Fielding δεν είχε γράψει τίποτε άλλο εκτός από το 
Amelia, που βρίθει σχολίων όπως αυτά που συναντούμε στην 
αρχή;

Τα ποικίλα συμβάντα που έτυχαν σε ένα καθ’ όλα ευϋπό- 
λυπτο ζεύγος, μετά την ένωση τους με τα δεσμά του γάμου, 
είναι το θέμα της ιστορίας που ακολουθεί. Οι συμφορές που 
τους βρήκαν -ορισμένες από αυτές, τουλάχιστον- ήσαν 
τόσο εξαίσιες, και τα επεισόδια που τις προκάλεσαν τόσο 
σπάνια, ώστε εφαίνετο ότι απαιτούσαν όχι μόνο τη μεγαλύ
τερη μοχθηρία, αλλά και τη μεγαλύτερη επινοητικότητα που 
η δεισιδαιμονία απέδωσε ποτέ στην Τύχη: μολονότι το εάν 
παρεισέφρυσε στη συγκεκριμένη περίπτωση μία τοιαύτη 
οντότης, ή, ακόμη, εάν υφίσταται μία τοιαύτη οντότηςειςτο 
σύμπαν, είναι ένα ζήτημα εις το οποίο επ’ ουδενί λόγω δεν 41 
θα τολμούσα να απαντήσω καταφατικώς.



Θα μπορούσαμε ποτέ να συναγάγουμε από το απόσπασμα αυτό 
τον Fielding των παλαιότερων έργων του; Μολονότι ο συγγρα
φέας του Amelia ενδίδει στον πειρασμό σποραδικών αστεϊσμών 
και ειρωνειών, ο γενικός τόνος της αποφθεγματικής του επι- 
βλητικότητας βρίσκεται σε αυστηρή αρμονία με τα εντελώς 
ειδικά εφφέ που προσιδιάζουν στο έργο ως σύνολο. Η εικόνα 
που σχηματίζουμε για τον συγγραφέα οφείλεται εν μέρει μόνο 
στα απερίφραστα σχόλια του αφηγητή· πολύ περισσότερο 
συνάγεται από το είδος του μύθου που διάλεξε να αφηγηθεί. Τα 
σχόλια, ωστόσο, καθιστούν σαφή μία σχέση που είναι παρούσα 
σε όλη την πεζογραφία, η οποία στην χωρίς σχόλια πεζογραφία 
μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Είναι παράξενο το ότι δεν διαθέτουμε όρους ούτε γι’ αυτόν 
τον δημιουργημένο ‘άλλον εαυτό’, ούτε για τη σχέση μας μαζί 
του. Κανένας από τους όρους μας για τις διάφορες πλευρές του 
αφηγητή δεν είναι εντελώς ακριβής. Καμιά φορά χρησιμοποι
ούνται οι όροι ‘persona’, ‘προσωπείο’ και ‘αφηγητής’, αλλά πιο 
συχνά αναφέρονται σ’ αυτόν που μιλάει μέσα στο έργο, ο 
οποίος, σε τελευταία ανάλυση, είναι ένα από τα στοιχεία που 
έπλασε ο υπονοούμενος συγγραφέας, και τον οποίο ενδέχεται 
να τον χωρίζει μια τεράστια ειρωνική απόσταση από τον 
δημιουργό του. Με τον όρο ‘αφηγητής’, άλλωστε, εννοούμε 
συνήθως αυτόν που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο μέσα σε ένα έργο, 
αλλά αυτό το ‘εγώ’ σπανίως είναι -α ν  είναι ποτέ- ταυτόσημο 
με την υπονοούμενη εικόνα του καλλιτέχνη.

‘Θέμα', ‘νόημα’, ‘συμβολική σημασία’, ‘θεολογία’, ακόμα και 
‘οντολογία’ -  όλα έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν 
τις σταθερές που πρέπει να κατανοεί ο αναγνώστης ενός έργου 
προκειμένου να το συλλάβει επαρκώς. Τέτοιοι όροι είναι χρή
σιμοι για ορισμένους λόγους, αλλά ενδέχεται να αποβούν 
παραπλανητικοί μιας και, αναπόφευκτα σχεδόν, έχουν την 
τάση να παίρνουν το χαρακτήρα λόγων χάριν των οποίων 
δημιουργούνται τα έργα. Μολονότι η παλαιάς σχολής προσπά
θεια να βρούμε το ‘θέμα’ ή το ‘ηθικό δίδαγμα’ έχει αποκηρυχθεί 
απ’ όλους, η νέας σχολής αναζήτηση του ‘νοήματος’ που ένα 
έργο ‘μεταδίδει’ ή ‘συμβολίζει’ μπορεί να οδηγήσει σε παρα
πλήσιες παραναγνώσεις. Είναι αλήθεια πως και οι δύο τύποι 
αναζήτησης, όσο αδέξια και αν διενεργείται η αναζήτηση αυτή, 
εκφράζουν μια βασική ανάγκη: την ανάγκη του αναγνώστη να 
ξέρει πού βρίσκεται μέσα στον κόσμο των αξιών -  να ξέρει, 
δηλαδή πού θέλει ο συγγραφέας να βρίσκεται ο αναγνώστης 
του. Αλλά τα περισσότερα αξιανάγνωστα έργα έχουν τόσα ‘θέ
ματα’, τόσα δυνατά μυθολογικά, μεταφορικά ή συβολικά ανά
λογα, ώστε το να βρει κανείς κάποιο από όλα αυτά και να ανα
κοινώσει ότι γ ι’ αυτό γράφτηκε το έργο, σημαίνει ότι στην 
καλύτερη περίπτωση έχει εκτελέσει ένα πολύ μικρό μέρος του 
κριτικού του καθήκοντος. Η κατά την άποψή μας έννοια του 
υπονοούμενου συγγραφέα (implied author) περιλαμβάνει όχι 
μόνο τα δυνάμενα να εξαχθούν νοήματα, αλλά ακόμη το ηθικό 
και συγκινησιακό περιεχόμενο από τη δράση και τα παθήματα 
όλων των χαρακτήρων. Περιλαμβάνει, με δυο λόγια, τη διαι
σθητική κατανόηση ενός ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού συνό
λου* η υψίστη αξία στην οποία είναι δεσμευμένος αυτός ο υπο
νοούμενος συγγραφέας -ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο 
ανήκει ο δημιουργός του στην πραγματική ζωή- είναι εκείνη 
που εκφράζεται με τη συνολική μορφή του έργου.

Καμιά φορά χρησιμοποιούνται τρεις άλλοι όροι για να προσ
διορίσουν τον πυρήνα των κανόνων και των επιλογών που εγώ 
αποκαλώ ‘υπονοούμενος συγγραφέας’. Ο όρος ‘ύφος’ χρησιμο
ποιείται καμιά φορά με πολύ ευρεία έννοια ώστε να καλύπτει 
οτιδήποτε μας δίνει την αίσθηση, από λέξη σε λέξη κι από 
γραμμή σε γραμμή, ότι ο συγγραφέας βλέπει και κρίνει πιο 
βαθιά απ’ ό,τι οι χαρακτήρες που παρουσιάζει. Αλλά μολονότι 
το ύφος είναι μία από τις βασικές πηγές ενορατικής προσέγ
γισης των σταθερώντου συγγραφέα, στενότατα συνδεδεμένη με 

42  τψ  έννοια του λεκτικού, η λέξη ύφος αφήνει απ’ έξω την, κατά 
τη δική μας αντίληψη, επιτηδειότητα του συγγραφέα να επι-

λέγει τους χαρακτήρες, τα επεισόδια, τις σκηνές και τις ιδέες. 
Κατά παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιείται επίσης η λέξη ‘τόνος’ 
και αναφέρεται στην άρρητη αξιολόγηση που κατορθώνει να 
μεταδίδει ο συγγραφέας κάτω από τις ρηματικές του διατυπώ
σεις, αλλά, αναπόφευκτα σχεδόν, υποβάλλει επίσης κάτι που 
περιορίζεται στο λεκτικό επίπεδο* ορισμένες όψεις του υπο
νοούμενου συγγραφέα μπορούν να συναχθούν μέσα από τις 
τονικές παραλλαγές, αλλά οι μείζονες ιδιότητές του εξαρτώνται 
επίσης από τα ωμά γεγονότα της δράσης και των χαρακτήρων 
της ιστορίας που αφηγείται.

Κατά παρόμοιο τρόπο, η λέξη ‘τεχνική’ έχει διευρυνθεί ώστε 
να καλύπτει όλα τα ορατά σημεία της τέχνης του συγγραφέα. 
Αν χρησιμοποιούσαν όλοι τη λέξη ‘τεχνική’ όπως τη χρησιμο
ποιεί ο Mark Schorer2, καλύπτοντας με αυτήν όλο σχεδόν το 
φάσμα των επιλογών του συγγραφέα, τότε θα μπορούσε κάλ- 
λιστα να εξυπηρετήσει τους σκοπούς μας. Αλλά συνήθως χρησι
μοποιείται με πολύ στενότερη έννοια και συνεπώς είναι απρό
σφορη. Ικανοποιητικός μπορεί να είναι ένας όρος τόσο ευρύς 
όσο το ίδιο το έργο, το οποίο είναι περισσότερο προϊόν ενός 
προσώπου που επιλέγει και αξιολογεί παρά ένα αυθύπαρκτο 
πράγμα. Ο ‘υπονοούμενος συγγραφέας’ επιλέγει, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, ό,τι διαβάζουμε* τον συνάγουμε ως μία ιδανική, 
λογοτεχνική, δημιουργημένη εκδοχή του πραγματικού ανθρώ
που* είναι το άθροισμα των επιλογών του.

Μόνο χάρη στη διάκριση μεταξύ του συγγραφέα και της 
συναγόμενης εικόνας του μπορούμε να αποφύγουμε άσκοπες 
και ανεπαλήθευτες συζητήσεις γύρω από ορισμένες ιδιότητες 
ενός συγγραφέα, όπως η ‘ειλικρίνεια’ και η ‘σοβαρότητα’. 
Επειδή ο Fox Madox Ford θεωρεί τους Fielding, Defoe και 
Thackeray ‘άμεσους’ συγγραφείς των μυθιστορημάτων τους3, 
δεν μπορεί παρά να καταλήξει επικρίνοντάς τους για ανειλι- 
κρίνεια εφόσον έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι γράφουν ‘χωρία 
ενάρετων προθέσεων που με κανένα τρόπο δεν ήταν δικές τους 
προθέσεις’. Βασίζεται, προφανώς, σε εξωτερικές μαρτυρίες 
όσον αφορά την απουσία ενάρετων προθέσεων στον Fielding. 
Αλλά δεν έχουμε παρά το έργο ως μάρτυρα για το μόνο είδος 
ειλικρίνειας που μας αφορά: Βρίσκεται σε αρμονία με τον 
εαυτό του ο υπονοούμενος συγγραφέας; δηλαδή, είναι οι άλλες 
του επιλογές σε αρμονία με τον αφηγηματικό χαρακτήρα που 
εκφράζεται ρητά; Εάν ο αφηγητής, ο οποίος με κάθε αξιόπιστο 
σημάδι παρουσιάζεται σ’ εμάς ως ένα αξιόπιστο φερέφωνο του 
συγγραφέα, διακηρύσσει την πίστη του σε αξίες που ποτέ δεν 
πραγματώνονται μέσα στη σύνολη δομή του έργου, τότε μπο
ρούμε να μιλάμε για ανειλικρινές έργο. Ένα μεγάλο έργο εμπε
δώνει την ‘ειλικρίνεια’ του υπονοούμενου συγγραφέα του, ανε
ξάρτητα από το γεγονός ότι ο άνθρωπος που δημιούργησε 
αυτόν τον συγγραφέα, με άλλες μορφές συμπεριφοράς, δια- 
ψεύδει κατάφωρα τις αξίες που ενσωμάτωσε στο έργο του. 
Γιατί όλοι γνωρίζουμε πως τις μόνες ειλικρινείς στιγμές της 
ζωής του τις έζησε καθώς έγραφε το μυθιστόρημά του.

Το σημαντικότερο είναι πως με αυτή τη διάκριση μεταξύ συγ
γραφέα και υπονοούμενου συγγραφέα βρίσκουμε μια μέση 
θέση στην από τεχνικής πλευράς άσχετη συζήτηση γύρω από 
την αντικειμενικότητα του καλλιτέχνη και στο επιζήμιο λάθος 
να υποκρινόμαστε ότι ένας συγγραφέας μπορεί να επιτρέπει 
άμεσες εισβολές [μέσα στο έργο του] των άμεσων προσωπικών 
του προβλημάτων και επιθυμιών. Οι μεγάλοι υπερασπιστές της 
αντικειμενικότητας είχαν καταπιαστεί με ένα σημαντικό 
ζήτημα και το ήξεραν. Ο Flaubert έχει δίκιο όταν λέει ότι ο Sha
kespeare δεν εισβάλλει αδέξια μέσα στα έργα του. Ποτέ δεν μας 
ταλαιπωρεί με τα άπεπτα προσωπικά του προβλήματα. Ο Flau
bert έχει επίσης δίκιο όταν ψέγει την Louise Colet γιατί έγραψε 
το ποίημα ‘La Servante’ σαν προσωπική επίθεση κατά του 
Musset, με προσωπικό πάθος που κατέστρεψε την αισθητική 
αξία του ποιήματος. Κι έχει σαφώς δίκιο όταν αναγκάζει τον 
ήρωα της νεανικής εκδοχής της Αισθηματικής αγωγής να δια
λέξει ανάμεσα στην απλή εξομολογητική δήλωση και στο πραγ-



ματικα μετουσιωμενο εργο τέχνης.
Έχει όμως δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι δεν ξέρουμε τι αγα

πούσε και τι μισούσε o Shakespeare; Ίσως -  εάν εννοεί μόνο ότι 
βάσει των έργων του δεν μπορούμε να πούμε αν ο άνθρωπος 
Shakespeare προτιμούσε τις ξανθές από τις μελαχρινές ή αν 
αντιπαθούσε τους νόθους, τους Εβραίους και του Μαυριτα- 
νούς. Αλλά η διατύπωση είναι καταφανώς λαθεμένη αν εννοεί 
ότι ο υπονοούμενος συγγραφέας των έργων του Shakespeare 
είναι ουδέτερος απέναντι σε όλες τις αξίες. Σαφώς γνωρίζουμε 
τι αγαπούσε και τι μισούσε αυτός o Shakespeare· είναι τρομερά 
δύσκολο να δει κανείς πώς θα είχε γράψει τα έργα του αν είχε 
αρνηθεί να πάρει μια σκληρή θέση απέναντι σε ένα ή δύο του
λάχιστον από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Στο κεφάλαιο V 
επανέρχομαι στο ζήτημα των πεποιθήσεων στη λογοτεχνία κι 
εκεί προσπαθώ να απαριθμήσω μερικές από τις αξίες στις 
οποίες o Shakespeare ήταν ολοφάνερα και αμετάκλητα δεσμευ
μένος. Κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι προσωπικές, ιδιο- 
συγκρασιακής φύσεως αξίες και συνεπώς o Shakespeare δεν 
είναι ευανάγνωστα υποκειμενικός. Αποτελούν, ωστόσο, αναμ
φισβήτητες παραβιάσεις της καθαρής υποκειμενικότητας* ο 
υπονοούμενος Shakespeare είναι ενεπιφύλακτα με το μέρος της 
Ζωής και δεν συγκαλύπτει τη γνώμη του για τον εγωιστή, τον 
ανόητο, τον σκληρόκαρδο.

Αλλά κι αν δεν τα δεχόταν κανείς όλα αυτά, δεν βλέπω για 
πιο λόγο πρέπει να υπάρχει κάποια αναγκαία σύνδεση μεταξύ 
ουδετερότητας και απουσίας σχολίων. Ένας συγγραφέας 
μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει σχόλια για να προειδο
ποιήσει τον αναγνώστη να φυλάγεται από την εκφορά κρίσεων. 
Εάν, ωστόσο, έχω δίκιο όταν ισχυρίζομαι πως η ουδετερότητα 
είναι αδύνατη, τότε και το πλησιέστερο προς την ουδετερότητα 
σχόλιο θα αποκαλύψει κάποιο είδος δέσμευσης.

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο Βερολίνο της Γερμανίας 
ένας άνθρωπος που λεγόταν Αλμπίνους. Ήταν πλούσιος, 
αξιοσέβαστος, ευτυχισμένος* μια μέρα εγκατέλειψε τη 
γυναίκα του για χάρη μιας νεαρής μαιτρέσας* αγαπούσε'

δεν τον αγαπούσαν’ και τέλειωσε τη ζωή του κατεστραμμέ
νος.
Λυτή είναι όλη κι όλη η ιστορία και θα μπορούσαμε να την 
εγκαταλείψουμε σ ’ αυτό το σημείο αν δεν υπήρχε κέρδος και 
απόλαυση στη διήγηση* και μολονότι υπάρχει άφθονος 
χώρος σε μια ταφόπτερα ώστε, τυλιγμένη στα βρύα, να 
χωρέσει η συντομευμένη εκδοχή της ζωής ενός ανθρώπου, η 
λεπτομέρεια είναι πάντα καλόδεχτη.

t

Στο απόσπασμα αυτό ο Nabokov ενδέχεται να έχει αποπλύνει 
τη φωνή του αφηγητή από, όλες τις δεσμεύσεις εκτός μιας* αλλά 
αυτή η μία είναι παντοδύναμη: πιστεύει στο ειρωνικό ενδια
φέρον -κ ι  όπως αποδεικνύεται αργότερα, στη δηκτικότητα- 
της προδιαγεγραμμένης αυτοκαταστροφής ενός ανθρώπου. 
Διατηρώντας τον ίδιο αποστασιοποιημένο τόνο, μπορεί να 
εισβάλλει οσάκις τον ευχαριστεί χωρίς να προσβάλλει την 
πεποίθησή μας ότι είναι αντικειμενικός, όσο είναι ανθρωπίνως 
δυνατό. Περιγράφοντας ένα κάθαρμα, μπορεί να το ονομάσει 
‘επικίνδυνο άνθρωπο’ και ‘όντως έξοχο καλλιτέχνη’ χωρίς να 
μειώσει την εμπιστοσύνη μας στην ευρύτητα της σκέψης του. 
Αλλά δεν είναι ουδέτερος απέναντι σε όλες τις αξίες και δεν 
υποκρίνεται πως είναι.

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο τεύχος 

Μετάφραση: ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

1. Γαλλικά στο πρωτότυπο. Σημαίνει ψυχραιμία, φλέγμα, απά
θεια.

2. Βλ. Mark Schorer: «Η τεχνική ως ανακάλυψη», στο Δοκίμια 
για τη λογοτεχνία και την κριτική, μετάφρ. Σπ. Τσακνιά, εκδ. 
«Καστανιώτης», 1984, σ.σ. 49-77.

3. Με την έννοια ότι δεν διαμεσολαβεί ένας ‘υπονοούμενος συγ
γραφέας’. Σ.τ.μ.
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ΠΟΙΗΣΗ

Κ. Γ. Παπαγεωργίοϋ

ΣΠΥΡΟΣΤΣΑΚΝΙΑΣ
Χαμηλό Βαρομετρικό 
Εκδ. στιγμή, Αθήνα 1988

*

Η πρώτη αίσθηση που δημιουργείται 
στον αναγνώστη του Χαμηλού Βαρομε
τρικού του Σπύρου Τσακνιά, είναι ότι ο 
ποιητικός του λόγος αποτελεί απο
κύημα σιωπής. Ό τι διηθείται, διατυπω
μένος, μέσα από πολλά επίπεδα σιω
πής, πολλαπλώς διασταυρωνόμενα και 
διαπλεκόμενα μεταξύ τους, και ότι αυτή 
η σιωπή, οι σιωπές μάλλον, αποτελούν 
έναν επώδυνα κατακτημένο τόπο
τρόπο ζωής, αποτέλεσμα προηγηθει- 
σών διεργασιών και ζυμώσεων προσω
πικού έως απολύτως ιδιωτικού αλλά και 
κοινωνικού χαρακτήρα. Μάλιστα, στην 
προκειμένη περίπτωση, η σιωπή δεν 
προκύπτει· απεναντίας, είναι κάτι το 
ρητώς και επανειλημμένως επικαλού- 
μενο-ζητούμενο από τον ποιητή, ο 
οποίος δείχνει να την θεωρεί ως το προ- 
σήκον στοιχείο για την ατμόσφαιραπου 
επιθυμεί να δημιουργήσει: Μιαν ατμό- 
σφαιραπρόσφορηκαιεπιβοηθητικήγια 
την εξομολογητική του πρόθεση και 
διάθεση, υποστηρικτική, θα έλεγα, του 
αγγίζοντος τα όρια του ψίθυρου, νη
φάλιου, ζεστού και ανθρώπινα συγκινη
τικού ποιητικού του λόγου.

Η Στάση του Σπύρου Τσακνιά απέ
ναντι στα όσα ευθέως ή εμμέσως εξομο
λογείται ή τείνει να εξομολογηθεί, δια- 
κρίνεταιαπόμιανηφάλιαεγκαρτέρηση. 
Εγκαρτέρηση που κατακτήθηκε με το 
πέρασματουχρόνου και είναι απόρροια 
μιας στοχαστικής αντιμετώπισης των 
συμβεβηκότων στο στενότερο -π ρ ο σ ω 
π ικ ό - και στο ευρύτερο -κοινω νικό- 
περιβάλλον του ποιητή. Η ήττα, η αί
σθηση της ήττας, εδώ κι εκεί, δεν αποτε
λεί την αιτία ή την αφορμή μιας άσκοπης 
θρηνωδίας, αλλά την επικύρωση μιας 
ήδη, καθόλου ανώδυνα, δημιουργημέ- 
νης αντίληψης -στάσης ζωής, ότι ο άν
θρωπος, κάποια στιγμή, δεν έχει να κά
νει παρά μόνο μετο δικότου, το ολότελα 
δικό του κτήμα: το παρελθόν του, την 
ιστορία του, η οποία, εντέλει, καθορίζει 
τελεσίδικα το παρόν και προδιαγράφει 
τομέλλοντου. Ετσι, η μνήμη είναι το μο
ναδικό του κέρδος, ο μόνος προσωπικός 
του χώρος, όπου τα πρόσωπα, τα 
πράγματα και οι καταστάσεις αντιμετω
πίζονται όπως το απαιτούν η ιδιοσυγ
κρασία, η συγκίνηση και η ευαισθησία 
του ενός, όπου οι έξωθεν επιταγές δεν

44  παρεισφρύουν ή, εν πάση περιπτώσει, 
παρεισφρύουν δύσκολα.

Η μνήμη: το παρελθόν και όλα όσα το των ποιημάτων και, παραλλήλως, τα 
στοιχειοθετούν, έμψυχα και άψυχα, περιβάλλει ως ατμοσφαιρικό στοιχείο, 
επενεργεί καταλυτικά στο ΧαμηλόΒαρο- αποτελώντας και ένα είδος συνδετικού 
μετρικό του Σπύρου Τσακνιά. Αυτή, κρίκου ανάμεσά τους. Το παρελθόν εί- 
πρωτίστως, συμβάλλει στην δημιουργία ναι, εν προκειμένω, ο τόπος απ' όπου
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γίνεται η ποιητική εκκίνηση και είναι, 
ταυτόχρονα, το ένα και το -οπω σ δήπο
τ ε -  ισχυρότερο σκέλος ενός δισκελούς 
υπαρξιακού και εκφραστικού στηριγ- 
ματος-ερείσματος. Το άλλο, το δεύτερο 
σκέλος είναι το παρόν. Ενα κατερειπω- 
μένο και σκυθρωπό, λεηλατημένο σχε
δόν και αφιλόξενο παρόν, που καθιστά 
περισσότερο νοσταλγική αν όχι την ανα
ζήτηση πάντως την ανίχνευση του π α 
ρελθόντος. Ανάμεσα στο εδώ και στο 
τώρα, στο εδώ και στο εκεί, παρεμβάλλε
ται ένα χαώδες ρήγμα, μια ανεπούλωτη 
πληγή, καθώς αυτά που μεσολάβησαν 
εξακολουθούν να αποφέρουντις οδυνη
ρές το υς σ υνέπει ες, καθ ι στο ύν το πα  ρελ- 
θόν, μολονότι επώδυνο, τόπο καταφυ
γής, εμπρός στην απέραντη ξηρασία 
του παρόντος.

Το ξέρω, είναι δύσκολη η απόφαση 
της λησμονιάς, όμως ας λείπουν οι 
μεγάλες παρεκβάσεις κι ας γυρί
σουμε ξανά στην αρχική μας ιστορία, 
τη νύχτα που αφήσαμε την Τροία 
μέσα σε φλόγες και καπνούς, τις οι- 
μωγές των πληγωμένων.

-  κι ωστόσο, ό,τι αφήναμε πίσω μας 
ωχριούσε μπροστά σ' αυτά που μας 
7τερίμεναν.

(«Η πτώση της Τροίας») 
Το μέλλον, στο Χαμηλό Βαρομετρικό, 

απουσιάζει σχεδόν εντελώς. Κι όταν ο 
ποιητής το επικαλείται, το οριοθετεί όχι 
ως υπαρκτή αλλά ως ευκτέα κατάσταση
- διάσταση, τοποθετημένη κάπου στα 
περασμένα, εκεί όπου βρίσκονται όλα 
όσα (πρόσωπα, πράγματα και κατα
στάσεις) θα μπορούσαν να τον κινητο
ποιήσουν, να τον κάνουν να αισθάνεται 
οικεία και να μπορεί να ανακαλύπτει, 
μέσα στην υποφώσκουσα, σε όλη την 
έκταση του βιβλίου του, υπαρξιακή του 
αγωνία, λόγους ύπαρξης.

Κάποτε θα μετακομίσω. Θα εγκατα
σταθώ μ ον ίμ ως σ'ένα ευρύχωρο πα
ρελθόν δίπλα στη θάλασσα. Το σού
ρουπο θ'ακούω τον ουρανό να ψιθυ
ρίζει μυστικά στις μολόχες και τα χα 
μομήλια. Μετά θ' ανοίγω τα παρά
θυρα στις σκιές της νύχτας................

(«Καπνίζοντας μ' ένα φίλο»)

Ή:

.....Τώρα έρχονται φίλοι από διάφο
ρες εποχές, αφήνουν νηστικά τα σκυ
λιά τους έξω από την πόρτα, ένας ζη
τάει μια λεκάνη ζεστό νερό ν'ανακου
φίσει τα πόδια του, άλλος σπεύδει να 
σκεπάσει τον καθρέφτη με το κουρε
λιασμένο παλτό του κι άλλος μου ψι
θυρίζει εμπιστευτικά πως δεν του 
έχει απομείνει κανένα πρόσχημα -  
κανένα τονίζει και δαγκώνει τα χείλια

του.

Ό ,τι διακρίνει, κυρίως, το Χαμηλό Βα
ρομετρικό είναι, όπως ειπώθηκε ήδη, 
ένας νηφάλιος, υπόγεια σπαραγμένος 
και σπαρακτικός, εξομολογητικός τό
νος. Βεβαίως, κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να ειπωθεί και για την προηγούμενη 
ποιητική παραγωγή του Σπύρου Τσα- 
κνιά. Μόνο που τώρα η νηφαλιότητα, η 
οικειότητα που αισθάνεται κανείς να 
διέπει τα εξομολογούμενα, είναι απόρ
ροια μιας απολύτως προσωπικής-δια- 
προσωπικής εμπλοκής του ποιητή μ' 
αυτά. Ο χώρος στον οποίο κινείται είναι 
περισσότερο ιδιωτικός και ο υφέρπων 
σπαραγμός περισσότερο ευδιάκριτος 
και, προπαντός, συγκινητικός. Στο π α 
ρελθόν (ιδίως στις συλλογές ΕνΑυλίδικα\ 
Ιστορίες για το Σέργιο) οι πικρές διαπι
στώσεις, ναι μεν γίνονταν και εκφράζον
ταν διαμέσου της προσωπικής μνήμης 
και εμπειρίας του ποιητή, αποτελού
σαν, ωστόσο, μια γενική διαπίστωση, 
περιβλημένη με την αντικειμενικότητα 
που, κατ' ανάγκην, συνεπάγεται ένα κοι-

Ανθούλα Δανιήλ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Απλά τραγούδια για έναν 
Αγγελο 

Αθήνα 1988

Οι 53 σελίδες του Μάριου Μαρκίδη 
κάνουν αίσθηση για την ιδιάζουσα 
γλωσσική συμπεριφορά των στίχων, 
την ποιητική μορφή, τα δάνεια από άλ- 
λεςποιητικέςφωνές (και όχι μόνοποιητι-

νωνικό συμβάν. Στο Χαμηλό Βαρομε- 
τρικότα συμβάντα είναι, κυρίως, ιδιωτι
κού χαρακτήρα, άλλο αν αποτελούν 
αφετηρίες, αιτίες και αφορμές πολλα
πλών συνδέσεων με άλλα συμβάντα, του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, 
εξαιτίας, ίσως, του γεγονότος, ότι και τα 
μεν και τα δε ανακαλούν ή εκπέμπουν 
την αίσθηση της ήττας. Έτσι, ο Σπύρος 
Τσακνιάς γίνεται ιδιαίτερα ιδιωτικός 
αλλά ποτέ ιδιωματικός. Κυρίως γίνεται 
αθόρυβος, όπως θα ταίριαζε, εξάλλου, 
στην περίστασή. Θέλω να πω  αθόρυ
βος, ανθρώπινος, ανε£ίκο(^ος και ταπει
νός, φέρνοντας στη μνημ^μέρκούξ από 
τους ελασσόνες ποιητές του μεσοπολέ
μου, τους οποίους άλλωστε δείχνει να 
επικαλείται και προς τους οποίους δεν 
κρύβει την αγάπη του :

.... Γι'αυτό αγαπώ τη σιωπή και τους 
παλιούς λησμονημένους ποιητές 
που διάλεγαν αθόρυβες λέξεις:

, Φλοίσβος, ηλιοβασίλεμα, εσπέρα.....
(«Προ της ξηρασίας»)

κές). «...Δηλαδή, δεν είναι πω ς έχει υπε
ξαιρέσει απλώς την ποίηση των άλλων, 
είναι, για να τα πω  ανοιχτά, πω ς την έχει 
κατασπαράξει...», γράφει ως Μάριος 
Αφεντόπουλος ο ποιητής, που προλο
γίζει με μια ειδοποίηση προς τον ανα
γνώστη, στην αρχή του βιβλίου.

Η ποίηση του Μ.Μ. κάνει αίσθηση, 
γοητεύει και συγκινεί, κάνει τον ανα
γνώστη «συνένοχο» με τα παιχνιδί- 
σματα των στίχων του, τις απροσδόκη
τες ει κόνες του, τις τόσο νόμ ι μα παράνο
μες και παράτολμες συζεύξεις των λέ
ξεων, τα ονόματα των «ηρώων» του, τις 
νύξεις του, τις απελπισίες του.

Πιο συγκεκριμένα και με τη σειρά* Τα 
δάνεια:

Έλα ύπνε που παίρνεις τα παιδιά και 
πάρετο{οελ. 9).
Στ' άγρια και στα σκοτεινά/ο Έλλην ξε
σπαθώνει (οελ. 13).
Εις ξηρόν απορρώγα βράχον... 
ο ωραίος εν νυκτίεοικώς... (σελ. 25).

Ο τάφος του ποιητή Αειθαλίδη και ο 
ιερομόναχος Φ. Λοβόλοςδεν μπορεί να 
μη μας παραπέμψει στο αιώνιο και π α 
ροδικό, προς ενίσχυση του ποιητή βέ
βαια και της ποίησης. Αλλού πάλι ο Ερέ-

------->

ι
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ΠΟΙΗΣΗ απ' το κόκκινο στο πράσινο ολάκερο το Οι στίχοι δείχνουν γενικά την αγωνία
κίτρινο πεθαίνει του ποιητή. Τα μαύρα τύμπανα, οι ομί- 

Παρίσι ΒανκούβερΧτεσινούποληΣημερ- χλες, οι άδειοι κάμποι, ο άνεμος που σα- 
νούπολη Νέα Υόρκη και νήσοι Αντίλλαι ρώνει, συνθέτουν ένα τοπίο αφιλόξενο 

βιος Πικραμένοςδίνει το στίγμα της ψυ- το παράθυρο ανοίγει καθώς πορτοκάλι για τον τρομαγμένο άνθρωπο: 
χι κής του διάθεσης. το γλυκό όνομα του φωτός.

Η ειρωνία της αυτοκτονίας είναι με Με πικρή ειρωνεία η αφιέρωση στον κα- Μέσα από μυστικούς ανέμους/φθάνει 
γλώσσα πικάντικη μια άλλη συνιστα- μικάζι: βουβή/η λύπη της μικρής πεδιάδας
μένητηςποίησηςτουΜ.Μ. Η Γιαμάχα έφτυσε αίμα και τώρα ξεϊ- .......................................................

δρώνετε αγκαλιά Άδεια ποτάμια ξεχασμένα/
Αυτοκτονία είναι η αμφιβολία ανάμεσα σε συλλογίζεται απόψε η Εθνική Οδός στο βλοσυρό καιρό/Λεν έχω πού να επι- 

Πανεπιστημίου και Σταδίου σχεδόν με τρυφερότητα. στρέψω/στον τόπο αυτό των φαντα-
Αυτοκτονία είναι ο πούστης ο ταξιτζής σμάτων{ο. 15)

με τη μεγάλη άρνηση Ο Μάριος Μαρκίδης δημιουργεί τη 
ο αντιστασιακός σερβιτόρος της πολύ- λέξη του έτσι ώστε να παίρνει ένα και- Το ίδιο κλίμα και αδιέξοδο στοποίημα

τελούςπιτσερίας. νούριο νόημα στο στίχο του. Ηπαιδολέ- «Χαμένη Επιστροφή»:
τωρ έρις, η κατάρα ενός βλαψίφρονος, Δεν έχω πού να επιστρέφω/ούτε στορη- 

Και μια απελπισμένη κλητική προσ- οι πόλεωςταράκτορες, είναι μερικές απ ' μαγμένοσπίτι. 
φώνηση εις εαυτόν: τις δημιουργίες του που ξαφνιάζουν Το νερό δασικό στοιχείο της φύσης,

μέσα σ' ένα σύνολο από σύγχρονες και σύμβολο ζωής και θανάτου, τόπος της 
ενικέ αριθμέ στον πληθυντικό του Σού- τετριμμένες φράσεις. Ό μω ς όπως λέει ο αιώνιας επιστροφής είναι ο πιο σκληρός

περΜάρκετ. ίδιος «... Είμαι ποιητής του καιρού μου χώρος, το πιο απόλυτο σύνορο της θα-
και του λαού μου... δια το χρέος και δια νατερής ανταλλαγής:

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και κά- την χρείαν της γραφίδος μου έγινα και 
ποιες συμβουλές λαϊκής σοφίας: εγώ πλανόδιοςτων ορέων, ουδέποτετα Στην άκρη της θάλασσας περπάτησα

«Ακούσε κάλλιο την αλήθεια από το έβαλα με μύλους ούτε και με βρήκαν με και δίστασα να θαλασσοπορήσω
στόμα ενός Φαρισαίου που δεν μπορεί τζακισμένην την κεφαλήν... Θα τα ειπώ .......................................................
να κρατήσει το στόμα του, παρά απ ' το όλα ανοικτά, εις τόνον υψηλόν, μετερ- είδα τα ξεπλυμένα οστά
στόμα ενός αποστόλου». Η Μελαγχολία χόμενος μίαν ευρύχωρον καθαρεύου- Τη μοίρα του μέλλοντος μου αντίκρυσα
τουΔονΚιχώτη, τίτλος με καβαφι κό σύν- σαν ομαλώς εις κοινήν παλινδρομού- να περιμένει
δρομο, με κρυφές και φανερές ομοιοκα- σαν...» και ακολουθεί ένα «χορικό» στο .......................................................
ταληξίες απομυθοποιεί την απομυθο- στυλ του Σοφοκλή. Κι έτσι ανάμεσα στην τα χέρια μου έσφιξα στις τσέπες 
ποίηση: επιτηδευμένη καθαρεύουσα και στην πιάνοντας κέρματα οι κτρά

τρέχουσα καθημερινή, με το ύφος του, που αλοίμονο υπάρχουν πάντα 
Ηχώ ορθώσου, τραγούδα τον ανεπρό- τις διακυμάνσεις της φωνής του, τις κλι- για την κακή περίσταση, (σ. 21).

κοπο σκοπό σου, μακώσεις των συναισθημάτων του, μας
βράχοι, δρυμώνες, παρασύρει στη μελαγχολία του, στήνει- Και πάλι η θάλασσα απόλυτη και κυ-
και ανθοποίκιλτοι, χλωροί λειμώνες ρωνεία του, στο παιχνίδι του, στο πει- ριαρχική:
κλάψτε το θύμα της Γλυκερίας εκ Τοβό- ραγμά του.

σου. Η θάλασσα
Στη θάλασσα απαντούν μονάχα «ναι» 

Παρόμοιο ύφος και αλλού: Στη θάλασσα δεν τόλμησαν να πουν
^ ^ ^ ^ ^ ^ ποτετο «όχι».

...και του έλληνος η κεφαλή δεν κύπτει, Γιατί η θάλασσα σ' ελκύει μαλακά
πίπτει. Αθόρυβα σε παίρνει στα βαθιά νερά της

Κολοκύθια με τη ρίγανη. Κύψον τον αυ- (ο. 30).
χέναπαιδάριον Η ποιητική συλλογή «σκοτεινός μα- 

σύνελθε, κατάβα εκ του ύψους όπου σε γνήτης» περιλαμβάνει 35 ποιήματα. Σε Η Θεσσαλία -  πατρίδα υποκύπτει κι
πλανά η φαντασία όλαείναι φανερό το υπαρξιακό πρόβλη- αυτή στη μοίρα που της επιβάλλει ο

την ξέρουμε δα και σένα την ιστορία σου μα, το γεγονός του θανάτου που κάνει «σκοτεινός μαγνήτης» όπως όλα τα έμ-
στα γήπεδα αισθητή την παρουσία του από το βια:

(κι έξω από τα γήπεδα) πρώτο κιόλαςποίημα, Το δέντρο τηςπε-
σεξέρουν κι όλατα ύποπτα φυλλώματα, διάδας. Η φανερή μοναξιά, η αμετά- Η Θεσσαλία ξοδεύει τις μέρες της

κλητη φυγή, η εύκολα ψηλαφητή θλίψη, τρώγοντας απ'τις σάρκες της. (σ. 38).
Απρόσμενες εικόνες: «... και τώρα με είναι τα κύριαχαρακτηριστικά.

τους χωροφύλακες στις φτέρνες τους, Στον ποιητή αρέσουν τα παιχνίδια με Η ποιητική συλλογή τελειώνει με το
μια φλούδα φεγγάρι γραφόταν μπρο- τις λέξεις. Ετσι το ποίημα Η ΛΕΞΗ «ΓΙΑ- ελεγείο για το χέρι που ξέχασε να γρά-
στά τους με διαβήτη, καθώς ξεμύτιζαν ΤΙ» ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΓΗ, το «γιατί» προτάσ- φει * κι είναι αυτό το ελεγείο μια αρνητική
ταπεύκα...» σεται στον κάθε στίχο με την έλλειψη και απελπισμένη επίκληση:

Εικόνες με χιούμορ: «... σε φωνάζω ερωτηματικού στο τέλος, πράγμα που
από την αγκαλιά τηςΤζαίην Μάνσφηλντ το καθιστά αμφίσημο, ερωτηματικό και Ξέρω πως έγινες ατροφικό
που επιχειρηματολογεί με δυο βυζιά σα αιτιολογι κό συγχρόνως. Ξέρω πως ξέχασες να γράφεις
Ζέπελιν...» Στο ποίημα «ΟΠΩΣ» είναι το «όπως» Άρχισες πια να μαραζώνεις

Αλλού πάλι η νοσταλγία μέσα από μια που επαναλαβάνεται εφτά φορές για να στη θέα και τη δόξα της γραφομηχανής 
γεωγραφική και χρωματική περιπλάνη- δημιουργήσει αναλογικές εικόνες με το Μαζεύω το χέρι μου

46 ση: μη κατονομαζόμενο αλλά υπονοούμενο στο μυστικό επίδεσμο
Αχ Παρίσι εγώ. Αλλού πάλι το «αφού». Η πληγή του κρυφή



γάγγραινα
απλώνεται σ'όλο το κορμί · ραγίζω.

Ο «σκοτεινός μαγνήτης» λειτουργεί 
σαν την αναπότρεπτη μοίρα, το αναπό
φευκτο και άγνωστο αιώνιο, το τέλος 
της ανθρώπινης ζωής, αυτό που σε ελ
κύει να ζήσεις για να σε οδηγήσει στο θά
νατο.

Το κόκκινο, χρώμα φωνήεν, απόσπα
σμα που ξεχώρισε από τα συγγενή του 
παρελθόντος χρώματα φωνήεντα, που 
πέρασε τις συμπληγάδες του νερού και 
του μαύρου, που διέτρεξε τα 26 ποιή
ματα της συλλογής, το πιο δυνατό χρώ
μα, το χρώμα της ζωής, του αίματος, 
της νιότης, του πάθους, του πόθου, του 
έρωτα και του μάρτυρα, το κόκκινο ση
μαίνει στο πληκτρολόγιο των άλλων 
χρωμάτων φωνηέντων την ιδιαίτερα 
πεισματική και αισιόδοξη απόφαση του 
ποιητή. «Ανακάλυψατοχρώματωνφω- 
νηέντων» λέει ο Rimbaud· «ανακάλυψα 
τη φωνή του χρώματος» θα 'λεγε ο Διο- 
νύσης Καρατζάς.

Μια αισιόδοξη νότα λοιπόν που δεν 
μπορεί να αναιρεθεί από το νερό και το 
μαύρο, στοιχεία της φθοράς και του θα
νάτου, πο υ τολμά πα ρόλα α υτά να ξεμ υ- 
τίσει, χωρίς όμως να μπορεί να ελευθε
ρωθεί από την προϋπόθεσή τους.

Κεντρικός χώρος και πρωταγωνι
στικό πεδίο δράσης του έρωτα και του 
θανάτου το σώμα* διάμεσο των διεκδι
κήσεων των αντιπάλων δυνάμεων του 
έρωτα που το φλογίζει και του θανάτου 
που το καίει. Το ζωντανό σώμα, το ζων
τανό αυτόπράγμαπουπαιδεύει και παι
δεύεται:

Έτσι τα λόγια μας ματαιωμένα 
αφόρμησαν στο σώμα μας...

Παίζοντας με το σώμα σου 
ανεβαίνεις το σκοτάδι

Κάτω η αλήθεια του σώματός σου/ 
έγινε λόγος παράλληλος της νύχτας

Ανοίγεις τα φτερά και χαίρεσαι/ 
το φλογισμένο ουρανό στο σώμα σου

Κατέβασε τα χέρια σου ως το σώμα μου 
στο πηγάδι που βυθίζω κάθε βράδυ 
τον καημό μου

επιστρέφω ναυαγός στο σώμα σου

υποχωρώ μέχρι το σώμα σου και έως
του αιώνος.

Το σώμα λοιπόν ενσαρκωμένος π ό 
νος, σώμα ζωής και σώμα θανάτου, κα
θρέφτης το υ ψ υχ ι κο ύ αγώνα, τόπος της 
αντινομίας, της αλήθειας και της πλά
νης. Το απροσδόκητο, το παράξενο, οι 
τολμηρές εικόνες, οι ανοίκειες συζεύξεις 
λέξεων, τα ασαφή φεγγάρια, οι διαδη
λώσεις των πουλιών, οι ασυλλόγιστες 
λιακάδες, τα λογάκια αγκαθωτά, τα γυ
μνόστηθα όνειρα, οι σαρκοβόροι άνε
μοι, το άμαθο δέντρο, οι φυλλωσιές των 
άστρων, οι άναστρες αγάπες, τα αλ
μυρά παραμύθια, δίνουν μια ιδέα του 
ψυχικού τοπίου, συνθέτουν μια αστρα
φτερά μελαγχολική γεωγραφία, όπου 
τα πουλιά, τα λουλούδια, οι θάλασσες 
βάζουν το στήθος τους μπροστά στην 
απειλή της αλήθειας: Σιγά σιγά φεύγω 
στο νερό.

Απ' τ' αγαπημένα σώματα
άλλα γίνηκαν νησιά ή ξέρες,
άλλα ναυάγησαν σε χέρια ανοιχτά και

εύφορα
κι άλλα ταξιδεύουν σε μικρές ελευθερίες 
δώθε και κείθεπαλεύοντας μετον καιρό.

(Σε ήθελα).

Η διαρκής φυγή, το αείρροον, δανεί
ζεται το σώμα της ανθρώπινης παρου
σίας για να γλιστρήσει πιο εύκολα στο 
νερό ή στο φως του φεγγαριού:

Κι όλο φεύγεις απ ' τη μεριά του φεγγα
ριού

μέσ' απ ' τα όνειρα του παιδικού Μαρ
τίου.

Κι όμως
δεν είναι η νύχτα που πονάει την ηλικία 
δεν είναι το μαύρο κάτω από την πέτρα  
που δείχνει τις πληγές και τη φθορά μου

(Το μαύρο).

Οι σκέψεις καταλήγουν σε οδυνηρές 
διαπιστώσεις και η μοναξιά κλιμακωτή 
αλλάζει πρόσωπο χωρίς να αλλάζει ου
σία:

Το ξέρω πως είναι δύσκολος ο ήλιος, 
κάποτε καίει και τον έρωτα ψηλά απ 'τη

ζωή μας.
Θα μπορούσες βέβαια ν' αλλάξεις επο-

χή,
όμως εσύ επιμένεις στο λαμπρό κόσμο

του καλοκαιριού. 
Γι' αυτό παίρνω το δρόμο διαρκώς για

την καρδιά μου 
μόνος μονάχος μοναχός μοναχικός.

(Δύσκολος ήλιος).

Ο στίχος του Διονύση Καρατζάπάντα 
παράξενα θελκτικός, η εικόνα του 
απρόσμενη και το συναίσθημα σε κά
θετη συνάντηση με την αυτοσυγκράτη
ση:

Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη

θάλασσα
και στ' άγνωστα μάτια σου το γνωστό

ουρανό του θανάτου 
ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω

κόκκινο,
αίμα ή φωτιά ή σκισμένο όνειρο
και τριαντάφυλλο απογευματινό που

ξέρει τον καιρό.
, (Προτείνωτη θάλασσα)

*

Το πιο υγρό λάμδα βρίσκεται στο σώμα
σου

πιο κάτω απ' το ανοιχτό ωμέγα 
που συγκρατεί παλμούς, 
κοντά στην άνω τελεία των ονείρων, 
εκεί που συγχέονται τελικά τα γράμμα

τα...
(Προσευχές εφήβων)

Κάθε απόπειρα σχολιασμού των 
πάρα πάνω στίχων είναι ένας λόγος πε
ριττός που πάει να λύσει την αρμονία 
του παράλογου και τη γοητεία της εντύ
πωσης. Ανάμεσα νερό και μαύρο απο
φασίζω κόκκινο, σημαίνει ότι ξέρω καλά 
τη μοίρα μου και επιμένω στην αιμάτινη 
γραμμή της ζωής, ζω μεπάθοςτο ποσο
στό μου και δοκιμάζομαι στις καθημερι
νές ηδονές του τέλους.

Με το παραπάνω μότο ο ποιητής 
μπαίνει στα Βαθιά νερά της αγάπης, στα 
«Απλά τραγούδια για έναν Άγγελο», 
τραγούδια στα οποία αναλώνεται εξαι- 
τίας της οδυνηρής Παρουσίας αλλά και 
της εξίσου οδυνηρής Απουσίαςτου.

Η συλλογή χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, 
σε40ποιήματατο καθένα, μεεπιμέρους 
τίτλους Παρουσία και Απουσία.

Με το πρώτο ξεφύλλισμα φαίνεται 
ένας 6αθύς κυματισμός, μιαπαλιρροϊκή 
κίνηση του λόγου, που δημιουργεί 
πλημμυρίδα στα πολύστιχα ποιήματα 
και άμπτωτη στα μικρά ολιγόστιχα και 
επιγραμματικά. Ο λόγος σ' αυτά τα τε
λευταία ελλειπτικός και πιο περιεκτικός, 
καταθέτει το ψυχικό βίωμα γυμνό από 
τα περιττά στολίδια του, μ' ένα ύφος βα
θιά εξομολογητικό όσο και απολογητι
κό, λυρικό και απαλό, εξοντωτικό επα
κόλουθο μιας ψυχικής οδύνης.

Ο Άγγελος δανείζεται το σχήμα και τη 
φόρμα ενός θηλυκού προσώπου, που 
άλλοτε αισθησιακά και άλλοτε ρομαν
τικά δυναστεύει με την παρουσία του 
αλλά και με την απουσία του. Μια περι
διάβαση στο χώρο του ονείρου και του 
ιδεατού, όπου το παιχνίδι ανάμεσα στο 
φως και τη σκιά, στη θέση και στην άρση, 47 
καταθέτει και αποσύρει διαδοχικά το

— >
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ΠΟΙΗΣΗ

συναίσθημα κι ενώ άλλοτε φωτίζει μια 
αισθησιακή γυναίκα άλλοτε φωτίζει μια 
καθαρή ιδέα:

Μικρέμου Άγγελε/Αγαπημένε 
κατεβαίνεις από το βάθρο Σου/ 
βγαίνεις από τα εικονίσματα

η μια όψη* και η άλλη:

Το μικρό σου στόμα 
όστρακο μισάνοιχτο 
θέλω ν' αγγίξω το ρόδινο 
μαργαριτάρι του όλο σαλεύει ηδονικά.

Ο τόπος υπερβαίνεται για να επιτρέ
ψει την ανεπίτευκτη, στο εδώ, ερωτική 
ένωση και τη μυστική επικοινωνία του 
ποιητή μετον Αγγελο:

Να βρεις τη ρίζα Σου 
και θα με συναντήσεις 
κει που η σάρκα 
γίνεται φως.

Συγχρόνως η ένωση μετατρέπεται σε 
μαθηματική εξίσωση από άγνωστα 
στοιχεία:

Είμαι το ψι κι είσαι τσχι του κόσμου 
Οι δυο μαζί ολοκληρώνουμε την ψυχή

του

την αρχή των συγκοινωνούντων ψυχών.

Ο Αγγελος, ήλιος, φως, άστρο, σελή
νη, θάλασσα, κόρη, μαγνητικά μάτια, 
αλλάζει μορφή χωρίς να αλλάζει ουσία. 
Ενα παιχνίδι αλληλοαναιρέσεων παίζε

ται ανάμεσα στο αρνητικό δεν είσαι και 
στο εννοούμενο είσαι.

Ό ,τι όμως κι αν είναι ο Άγγελος, φαί
νεται να ορίζει κάθε καλό στη ζωή του 
ποιητή μ' αυτήν την, έξω από τις αν
θρώπινες, θεόμορφη διάστασή του. Το 
θηλυκό του σχήμα είναι πρόσχημα της 
μορφοποίησης αυτού του αν-αισθητού 
Αγγέλου που καθορίζει όλα τα συν και 
όλα τα πλην της ζωής.

Ο χρόνος επίσης, όπως και ο τόπος, 
αναιρείται, για να συγκατανεύσει στην 
αγάπη, παγιδεύεται στα κλαριά του δέν
τρου, γίνεται μαλακός όπως τα ρολόγια 
τουΝταλί:

>

Ρολόγια μαραίνονται στα κλαριά του
καιρού

χρόνος αραχνιάζει στις γωνιές του κό-
1 σμσυ.

Παρόλα αυτά:

Καιρός σαρκάζει σάρκα/την καταλύει 
κάποτε.

Η Απουσία  είναι γεμάτη από οδύνη 
και σπαραγμό. Η ύπαρξή της αφαιρεί 
τις ζωικές ουσίες από το σώμα και τη 
δύναμη από την ψυχή τόσο, ώστε ο 
ποιητής να αισθάνεται την ανάγκη του
χαμού του, του εκμηδενισμού του:

\

Φεύγεις/Παίρνεις μαζί Σου/τη σάρκα και 
τα νεύρα/από το κορμί μου/ένα ένα ξερι
ζώνεις τα σπλάχνα μου/με χωρίζεις από 
τον εαυτό μου.

Κι ακόμα:

Ποιητή σ'ένα κόσμο νεκρών/δεν έχεις δι
καίωμα να 'σαι ζωντανός.
Πετάτε με πια στους πεθαμένους Ηρά

κλειτε.

Η αναφορά στον αρχαίο πρόγονο δη
λώνει και το ποσοστό της μηδαμινότη- 
ταςτουποιητή και, δεδομένηςτης σημα
σίας πο υ απέδ ι δε ο Η ρά κλειτος στο υς νε
κρούς, η υπόστασή του γίνεται τουλάχι
στον μονοσήμαντη:

νόμισμα με μια μονάχα όψη/δίχως αντί

κρισμα πια.

Ισοδυναμεί με απώλεια των πάντων 
που φτάνει στο θάνατο:

Προσπαθώ να Σ'εξαντλήσω πια/ 
τελειώνει η ψυχή τελειώνει η αγάπη/τε
λειώνει το φως που μας ενώνει.

Τα «Απλά τραγούδια για έναν Αγγε
λο» δεν είναι και τόσο απλά.

Πέρα από τον μορφικό κυματισμό 
τους που προδίδει την ψυχική ταραχή 
του δημιουργού τους, ο στίχος έχει έναν 
τελετουργικό βηματισμό και μια ιερο- 
πρέπεια. /ν\ο|άζει;με προσευχή και ικε
σία σ' αυτόν τον Αγνωστό^ Αγγελο που 
με την παρουσία του γίνεται Άγγελος 
τουέρω τακαιμετηναπουσίατου Αγγε
λος του Θανάτου, το Αλφα και το 
Ωμέγα της ζωής.

Ο λόγος του Δημήτρη Γαβαλά, λιτός, 
υμνητικός, δοξαστικός, βαθιά ερωτικός, 
φωτίζει το αίσθημα του πόνου και της 
«χαράς», η οποία «χαρά» ιδίως είναι 
οδυνηρή κι αλλιώτικη. Αυτό το ιδιάζον 
κλίμα, αντιφατικό συναισθηματικά, 
ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα 
έχουν την άλλη διάσταση, το άλλο φως, 
το Ακτιστο του κόσμου.
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Τάσος Ρούσσος

του Σπύρου Τσακνιά

Θα σας διαβάσω1 λίγους στίχους από Την Η φθορά, η μνήμη, ο αντικατοπτρισμός τραγούδι» της συλλογής «Πρόσωπο στο
τελευταία ποιητική συλλογή του Τάσου του χρόνου που οδηγεί ραγδαία από τα νερό» διαπιστώνει:
Ρούσσου, «Ο Ξεναγός και η Νύχτα», που χαμόγελα της βεβαιότητας στις ρυτίδες,
βγήκε το 1981 από τις εκδόσεις «Κείμενα», τους νεκρούς, τα σκοτεινά μάτια του Δεν έχει ο κόσμος δέντρα να σταθείς 
Είναι φανερό πως δεν μιλάει άμεσα ο μίσους και, με έναν επίσης απροσδόκητα και να μετρήσεις την άνοιξη 
ποιητής αλλά μια persona του, ο ξεναγός: διασκελισμό, στο γυμνό φεγγάρι, μαζί με τη μουσική που χάνεται

την παραδοχή, αδιόρατα ειρωνική, που μέσ’ απ’ τις τρύπες τ ’ ουρανού.
Αν αγαπάτε την αλήθεια αποπνέει η κορωνίδα του ποιήματος
-έννοια βέβαια πολύ σχετική- -«ναι, ναι, μην απορείτε, η ζωή συνεχίζε- Ακόμα και την αμυδρή ελπίδα υπέρ-
πρέπει να επισκεφθήτε τα κάτοπτρα. ται»- μας οδηγούν, από το συντομότερο βάσης της μοναξιάς, στην οποία οδηγεί η 
Στην αρχή κοιτάζονταν η φιλαρέσκεια δυνατό δρόμο, σε ορισμένα βασικά μοτίβα αποξένωση-υποπροϊόν κι αυτή του «και-

μέσασ’αυτά, της ποίησης του Τάσου Ρούσσου. ρού»- θα τη χλευάσει, θα τη χαρακτη-
το σχήμα της ομορφιάς, Το στοιχείο της φθοράς, της αναπότρε- ρίσει αφελή:
η νιότη βεβαιωνόταν, χαμογελούσε. πτης κατάρρευσης ή αποσάθρωσης
Έπειτα, καθώς με τα χρόνια σωριάζονταν ανθρώπων και πραγμάτων είναι έκδηλο σε Εδώ ακριβώς, κάτω απ’ τα πόδια σας 

οι φωνές, οι ρυτίδες, τα συναισθήματα, όλη την ποίηση του Ρούσσου, από την ήταν το μεγάλο γιοφύρι, 
τα κάτοπτρα γέμισαν νεκρούς. πρώτη ως την τελευταία συλλογή του. Ο Αφελής προσπάθεια θα σκεφθείτε,
Έτσι, πίσω από τη στιλπνή επιφάνεια καθηγητής και ποιητής Κώστας Στεργιό- για να ενωθεί η απόσταση, 
θα δείτε τώρα στοίβες τα κόκαλα πουλος, ένας ευαίσθητος και προσεκτικός
τα σκοτεινά μάτια του μίσους αναγνώστης, εξετάζοντας, είκοσι τρία -Θ α  μας πει ο ξεναγός του καθώς μας
τον άνεμο στο γυμνό φεγγάρι χρόνια πριν, τη δεύτερη και την τρίτη από περιφέρει στον αφανισμένο κόσμο του και
τις καρδιές να πίνουν το ψέμα. τις πέντε εκδοθείσες ως σήμερα συλλογές κόσμο μας.
Ναι, ναι, μην απορείτε του, μιλάει για «μεταφυσική της φθοράς Η παραμυθία, λοιπόν, αν διαβάζω
η ζωή συνεχίζεται. και του αφανισμού». Η παρατήρηση είναι σωστά την ποίησή του, προκύπτει από

ουσιαστική, νομίζω, και αποκαλυπτική, μιαν ήρεμη, και λίγο πικρή, παραδοχή του 
Λυπάμαι που δεν διαθέτω το χρόνο που Δεν πρόκειται μόνο για τη φυσική φθορά πεπρωμένου· μια παραδοχή που υπαγο- 

απαιτεί ένας αναλυτικός σχολιασμός του σώματος, έτσι όπως την αντιλαμβά- ρεύει ο φιλόσοφος στοχασμός του: 
αυτού του λαμπρού ποιήματος. Ό χι κρι- νεται η κοινή συνείδηση, αλλά για ένα
τικός σχολιασμός· ποιητικός ει δυνατόν, είδος πεπρωμένου, χωρίς θεολογικές απη- Προσαρμόζομαι λοιπόν και σωπαίνω 
Γιατί η σημερινή εκδήλωση επιβάλλει να χήσεις, σύμφυτου με την υπόσταση του διαδέχομαι τον εαυτό μου 
μιλούμε ως «Αλεξανδρινοί για Αλεξαν- όντος και του κόσμου του. Η φθοροποιός εγώ ποιητής έναν καιρό. 
δρινούς». Προσέξτε, ωστόσο, πόσο μηχανή στον κώδικα του Ρούσσου ονομά-
απροσδόκητα κλείνει το ποίημα. Μια ζεται «καιρός»-«Μεταμόρφωση του και- (Από το ποίημα «Προσαρμογή» της συλ- 
έκπληξη που δεν φωνασκεί αλλά λει- ρού» είναι ο τίτλος της δεύτερης συλλογής λογής «Πρόσωπο στο νερό») 
τουργεί υπόγεια και φωτίζει αναδρομικά του- μια έννοια που διαφοροποιείται
όλη την προηγούμενη εικόνα. Μια εικόνα από την έννοια του ωρολογιακού χρόνου, Μίλησα για «φιλοσοφική ενατένιση» 
θανάτου φωτισμένη από το ανακλώμενο και, όπως πολλές έννοιες μέσα στην και «φιλόσοφο στοχασμό». Κι εδώ απαι- 
φως της ζωής και αντίστροφα: μια ιδέα ποίησή του, διαστέλλεται και υπερβαίνει τούνται ορισμένες διευκρινίσεις. Η 
ζωής φωτισμένη από το προσπίπτον φως τις φυσικές της, ας πούμε, διαστάσεις. Η ποίηση του Τάσου Ρούσσου είναι αυτό 
του θανάτου. Προσέξτε ακόμα πώς ο μνήμη εξάλλου, δεν είναι μονοσήμαντα η που αποκαλούμε στοχαστική ποίηση· μια 
ποιητής δεν μας τοποθετεί άμεσα μπροστά ανάκληση των φθαρμένων και αφανι- διαπίστωση που κάνουν αξιόλογοι κρι- 
σε μια πυκνή και τρομακτική εικόνα φθο- σμένων από τον «καιρό» στοιχείων, τικοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη μια ή 
ράς, αλλά μας καλεί να επισκεφθούμε τα Κάποτε αιμορραγεί, κάποτε κομίζει την άλλη συλλογή του. Μη φαντασθείτε, 
κάτοπτρα και εν συνεχεία μας ξεναγεί παραμυθία. Όχι εξωραΐζοντας την condi- ωστόσο, κάποιο φιλοσοφικό σύστημα που 
πίσω από τη στιλπνή τους επιφάνεια. Σε tion humaine, αλλά αποσπώντας την δια- ενίεται στους ιστούς της ποίησής του. Ο 
ένα παλιότερο ποίημά του, της συλλογής κριτικά από το έδαφος της ψυχολογίας στοχασμός δεν έρχεται απ’ έξω* παρά- 
«Πρόσωπο στο νερό», δέκα περίπου και ανάγοντάς την σε ένα υψίπεδο φιλο- γεται από τον ποιητικό μηχανισμό, έναν 
χρόνια μεγαλύτερο από αυτό που σας σοφικής ενατένισης. Μίλησα για παραμυ- μηχανισμό εμπράγματης εικονοποιίας. Οι 
διάβασα, ο ποιητής σημείωνε: θία. Διευκρινίζω, προς αποφυγήν παρα- εικόνες του, μολονότι αβρές κατά το πλεί-

νοήσεων: η παραμυθία δεν είναι αποτέ- στον, έχουν υλική υπόσταση, στερεότητα, 
Έχω την καρδιά μου στο παραμύθι λεσμα απάμβλυνσης της τραγικότητας του πυκνότητα. Η συγκίνηση δεν διαχέεται, η
σημαίνει δεν καταφεύγω στους κα- ανθρώπινου πεπρωμένου με την εισαγωγή σκέψη δεν αναλύεται. Συγκίνηση και

θρέφτες κάποιας ελπιδοφόρας ιστορικής ή μετα- σκέψη, άρρηκτα δεμένες με τα πράγματα, 
& αυτά τα στιλπνά υπόγεια της φθοράς φυσικής προοπτικής. Μάταιες ελπίδες ο τα διαποτίζουν και συνάμα υλοποιούνται

και της μνήμης ποιητής δεν καταδέχεται. Στο «Σχέδιο για απ’ αυτά, ενσαρκώνονται, όπως ο χρόνος,



αυτή η τόσο αφηρημένη έννοια, στο ακό
λουθο ποίημα από τη συλλογή «Οι 
νεκροί»:

Δεν υπάρχει φως 
δεν υπάρχει κόσμος.
Ο χρόνος μονάχα που μεταμορφώνεται 
κρύβεται μέσα στους καρπούς 
μεγαλώνει
γίνεται ανθρώπινο σώμα 
και σας προσκαλεί.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί κι ένας αντί

στροφος μηχανισμός. Η πιο απλή, η πιο 
καθημερινή έννοια, το νερό, ας πούμε, το 
χώμα, ο άνεμος, ένα δέντρο, ένα πουλί, 
αποσπώνται, κατά κάποιο τρόπο από την 
υλικότητά τους και τείνουν να συμβολο- 
ποιηθούν, να πάρουν μιαν αρχετυπική 
υπόσταση ή μια κοσμική διάσταση. Λέω 
τείνουν γιατί ο ποιητής ελέγχει αυτή την 
πορεία κι αποφεύγει τις υπερβολές. 
Αμβλύνει, λόγου χάρη, την τραγικότητα 
που αποπνέουν τα ποιήματά του με δια
κριτικές λυρικές εκπνοές. Γενικά, η 
ποίησή του χαρακτηρίζεται από μιαν

οξεία αίσθηση μέτρου, ισορροπίας, 
έντεχνα δομημένης φόρμας, άψογης γλωσ
σικής εκφοράς. Και η συμβολοποίηση 
προκύπτει αβίαστα, δεν επιδιώκεται φορ
τικά ή τεχνητά.

Το κείμενο αυτό διαβάστηκε στην εκδήλωση 
«Ημέρα Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης» που 
οργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο και οι εκδό
σεις «Ρόπτρον» στις 21.1.89.

Χάρης Βλαβιανός

Ο λόγος του λέγειν

Χ ρειάζομαι τα μάτια  σου 
να με οδηγησουν ξανά  
στο φως
μια γραμματική της ποίησης
που  ν ’ αντιστέκεται
στη θριαμβολογία της σχετικότητας.

Ε ν αρχή ην ο Λ όγος  
είπεν (προφορικώς) ο Κύριος. 
Δημιουργώ  σημαίνει 
γένεση εκ του μηδενός.

Ο έρωτας η μόνη απάντηση.
Η  αλφάβητος της σάρκας  
καθώς καταλύει το χρόνο  
ευαγγελισμός δίχως αρχάγγελο  
και κρίνα.

Μ ε τη γλώσσα μου γυαλίζω  
το άλφα της αθανασίας  
Βλέπω δηλαδή το κρανίο μου  
κάτω από το δέρμα.

Ο ραματίζομαι ένα κέντρο  
που καταρρέει 
μια γλώσσα  
χω ρίς καταγωγή  
και παρελθόν.

Ε ν αρχή ην εν αρχή ην 
ομολογεί (γραπτώ ς) ο ποιητής.
Κ άθε ανάσταση προϋποθέτει ένα θάνατο  
κάθε γραφή μία αντιγραφή.

Ν α επαναλάβω την ερώτηση.
Δ εν αυτοκτονεί κανείς  
σχίζοντας φω τογραφίες  
παραγράφοντας το θάνατο.

Έ να  σκυλί κατουράει τον τάφο μου. 
Οι μοναχοί αυνανίζονται τη νύχτα. 
«Προχώρα ευθεία! 
κανείς μέχρι σήμερα  
δεν έχασε το δρόμο».

Τριάντα χρόνια  οδοιπορία  
χω ρίς γεννήτορα συνοδοιπόρο  
τρ ιάντα  χρόνια  τ ’ όνειρο  
να θρέφεται με του μύθου  
τον απόηχο.

Κ ρατώ ντας στα χέρ ια  μου  
το νήμα του Α μ ή ν  
ζω γραφίζω  ένα λαβύρινθο  
στα μέτρα αυτής  
της προδοσίας

Εγώ  ο ακόλουθος  
ο κατόπ ιν  ερχόμενος 
ο της παράδοσης επόμενος 
ο α φ ’ εαυτού υποτασσόμενος  
εγώ ο κηρύττω ν τη ρήξη.

Το αίμα νερό.
Μ ε την άρνηση της άρνησης 
σε παγιδεύω .
Ζήτω  ο Π ατέρας φωνάζω  
καθώς με το δεξί μου χέρι 
σε καρατομώ.

Θα με βρεις εκεί 
όπου απουσιάζω  
πίσω από τις  λέξεις  
μέσα στο άπειρον  
της ποίησης.

Π ροφητεύω  
αυτοχειροτονού μένος  
και
αυτοαναιρού μένος
εγφ  ο πρώ τος  
ο έσχατος.

»



Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Ε.Γ.ΑΣΑΑΝΙΔΗΣ
Το μητρικό στοιχείο στη 

«Φόνισσα» 
του Παπαδιαμάντη 
Κέδρος, Αθήνα 1988

Στο ψυχαναλυτικό δοκίμιο «Το μητρικό 
στοιχείο στη Φόνισσα του Παπαδιαμάν- 
τη», ο Ε.Γ. Ασλανίδης καταθέτει έναν ευ
προσήγορο αναγνωστικό τρόπο, επικεν
τρώνοντας το ενδιαφέρον του στην «ώρα 
της Χαδούλας» που βρίσκεται κατά την 
θεώρηση αυτή σ’ ένα «στοιχείον μητρικό».

Προκειμένου να προσεγγίσει ο αναγνώ- 
στηςτο «στοιχείον» (ώρα) αυτό, είναι απα
ραίτητο να ενστερνιστεί την αναλυτική μέ
θοδο που προτείνει ο συγγραφέας· μία μέ
θοδο την οποία προκαταβολικώς παρο
μοιάζει μ' ένα ηλιακό ρολόι του οποίου η 
ώρα υπολογίζεται με την γωνία της σκιάς 
που δημιουργεί επάνω στην πλάκα του, ο 
γνώμονας ή ο δείκτης. Η σκιά κινείται από 
τα δεξιά προς τα αριστερά διανύοντας 
κάθε ώρα μία ορισμένη απόσταση.

Το μητρικό στοιχείο στη Φόνισσα, κατά 
τον Ε.Γ. Ασλανίδη, είναι η συνεχής (σαν 
σκιά) παρουσία της συγκεκριμένης σχέσης 
μάναςκαικόρης.ΤηςΔελχαρώς,μάναςτης 
Χαδούλας, και της Χαδούλας.

Από τη σχέση αυτή απορρέει και το αίτιο 
των φόνων, ο γενεσιουργός παράγων κι 
όλα υποστασιοποιούνται κάτω από το βά
ρος του απάνθρωπου θεσμού της προίκας.

Εντούτοις, όπως αναφέρει και ο συγ
γραφέας, ο τρόπος αυτής της ανάγνωσης 
προϋποθέτει την συμπόρευση του ανα
γνώστη που θα δει πάνω στη σκιά, τη συγ
κεκριμένη ώρα, έχοντας αποδεχτεί το γε
γονός ότι η πρόταση ερμηνείας, όσον 
αφορά τη φύση της σκιάς, προκύπτει από 
μια απολύτως προσωπική προσέγγιση του 
κειμένου.

Προσέγγιση που προκειμένου να ευδο
κιμήσει απαιτεί την άμεση εμπλοκή του 
αναγνώστη, ώστε να φωτιστούν όχι μόνον 
τα σκοτεινά σημεία του δράματος της 
Φραγκογιαννούς αλλά και ορισμένα κέν
τρα του βαθύτερου εαυτού στην αμφί- 
δρομη πορεία συγγραφέα-αναγνώστη.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η ψυχαναλυτική 
μέθοδος, στην κριτική της λογοτεχνίας που 
δεν απευθύνεται μόνον στους ειδικούς, 
παρουσιάζει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον 
για τον αναγνώστη που με κοινές αναφορές 
σε μυθιστορηματικά πρόσωπα του παρέχε- 

^  ται η δυνατότητα να παρεισφρήσει σ’ ένα 
δυσδιάβατο πεδίο και να αντιμετωπίσει τις

διακλαδώσεις ενός κορμού ερωτημάτων 
που έχουν την πηγή τους στο εργαστήρι του 
ίδιου του αναλυτή· ακόμη να πλαγιάσει 
προς στιγμήν ως αναλυόμενος στο ψυχανα
λυτικό ντιβάνι. Η ψυχολογική και βιογρα- 
φική προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων, 
μέσω της οποίας τίθενται θεμελιώδη ερω
τήματα αναφορικά με την υπόσταση και 
τους ρόλους των μυθιστορηματικών χαρα
κτήρων, έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων προ
σέγγισης αυτού του τύπου, ακολουθώντας 
την παράδοση, αυτοπεριορίζονται στα αυ- 
στηρώς προδιαγεγραμμένα συστήματα και 
τις κοινωνικοπολιτισμικές αρχές τους.

Εντούτοις, η ψυχαναλυτική μέθοδος 
ανατρέπει την πορεία αυτή, της φαινομε
νολογικής εξέλιξης, που προϋποθέτει γε
γονότα, στοιχεία και εμπειρίες, παραθέ
τοντας τη δική της οπτική, η οποία, στην 
περίπτωσή μας, αποσκοπεί στο να ερμη
νεύσει λ.χ. συμπτώματα, όνειρα, στοιχεία 
του χαρακτήρα, περάσματα σε πράξεις, 
σωματοποιήσεις, βασισμένη σε διαφορε
τικά φιλοσοφικά και ιστορικά δεδομένα.

Στον άξονα αυτών των ερωτημάτων που 
επιχειρεί να φωτίσει η ψυχαναλυτική ανά
γνωση, εντάσσεται και το δοκίμιο του Ε.Γ. 
Ασλανίδη, ο οποίος, απομονώνοντας ορι
σμένα προϊόντα θεμελιωδών δομών του 
ψυχισμού μιας μυθιστορηματικής μορφής, 
εν προκειμένω, προτίθεται να προσδιορί
σει στην μητρική λειτουργία, τις αιτίες για 
τις οποίες η Χαδούλα διαπράττει μια σειρά 
εγκλημάτων.

Η Χαδούλα Φραγκογιαννού, σε μια 
πρώτη ανάγνωση της διήγησης του Παπα- 
διαμάντη, αναδιπλώνεται ως φορέας μιας 
αβάσταχτης φονικής μοίρας. Στην εκτύ- 
λιξη του προσωπικού της μύθου εγγράφει 
κατά αποστολικό τρόπο τον ρόλο της, το
ποθετώντας τις αιτίες έξω από τον εαυτό 
της* ενεργώνταςχάριν άλλων μητέρων.

Στο σημείο αυτό, ο συγγραφέας, διαμέ
σου των εικόνων που εκλύονται από την 
μουσική γλώσσα του Παπαδιαμάντη και με 
αφετηρία την συλλογιστική τηςαγρυπνίας, 
την οποία αναλύει, οδηγείται στο χώρο τον 
ονείρου -  φρουρού του ύπνου (σ. 58), προ
κειμένου να εντοπίσει τους παράγοντες 
που έχουν συνεργήσει στην διαταραχή της 
ψυχοδιανοητικής ζωής του προσώπου.

Σύμφωνα με την ιδέα που υποβάλλει, το 
πρόβλημα της Χαδούλας δεν είναι ως μη
τέρας ή γιαγιάς αλλά ως κόρης. Η Χαδούλα 
«απομένει παγιδευμένη στο σώμα της μη
τέρας της χωρίς πνευματική γέννηση (σ. 
23).

Όταν η ηρωίδα αυτονανουρίζεται στο 
Κοχύλι επικαλούμενη τη φροντίδα της μά
νας της Δελχαρώς, εχθρεύεται, κατά τον 
Ε.Γ. Ασλανίδη, τον εαυτό της ως μυστη
ριώδες νήπιο και κατά συνέπεια ως κοπέλα 
της παντρειάς, που, καταλήγοντας να πνί
ξει τα κοριτσάκια, πνίγει τον ίδιο της τον 
εαυτό, εφόσον δεν μπορεί να πνίξει τη 
μάνα της από την οποία αντλεί τη δύναμή

της. Αναφορικά με τα κεφάλαια της διήγη
σης όπου σκιαγραφείται η καταδίωξη της 
φόνισσας, ο δοκιμιογράφος μας παραπέμ
πει στον μυητικό χαρακτήρα της καταδίω
ξης ως αναπόσπαστο μέρος της διονυσια
κής λατρείας. Στα πλαίσια τελετουργικών 
θυσιών εγγράφονται οι φόνοι που πηγά
ζουν από μια ανεξέλεγκτη επιθυμία της 
βίαιης συγχώνευσης μ’ έναν θεό, πέρα από 
κάθε ανθρώπινο όριο.

Η μητέρα και, κατ’ επέκτασιν, η «μεγάλη 
μητέρα» (το μητρικόν στοιχείον) έχει στε
ρήσει από την κόρη της τη θηλυκότητα και 
μητρικότητα που στο εν λόγω δοκίμιο ανά
γεται στη στέρηση της προίκας. Η κόρη που 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει μια ασυνεί
δητη επιθυμία (του ιδανικού εγώ) περιέρ
χεται σε μια κατάσταση ανέχειας, ανίας 
και μαρασμού, με αποτέλεσμα να στοι- 
χειωθεί από τη μάνα της, μάγισσα Δελχα- 
ρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο βιβλίο του 
Ε.Γ. Ασλανίδη παρουσιάζει η ανάπτυξη 
της κατάστασης της αγρυπνίας της Χα
δούλας, που δεν είναι η αγρύπνια μιας μη
τέρας για χάρη της λεχώνας κόρης της, ή 
για χάρη της νεογέννητης εγγονής της αλλά 
μία αγρυπνία «ανθρωπομορφική».

Έχοντας παραθέσει ορισμένα παρα
δείγματα αναφορικά με της ψυχαναλυτι
κές έννοιες «ανέχεια αντικειμένου» -  όπου 
τονίζεται η διαφορά ανάμεσα σε ενοποιη- 
τικές κοσμότροπες εμπειρίες (ύπνος) και 
διαφοροποιητικές ανικειμενότροπες εμ
πειρίες (εν εγρηγόρσει)- και «ανέχεια 
χρόνου», υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να 
ζήσει θνητός χωρίς χρόνο, ο συγγραφέας 
επανέρχεται στη φύση της σκιάς του ωρο
δείκτη.

Η σκιά (το στοιχείο) η οποία ενσωματώ
νει το παν, δεν αντιστοιχεί μόνο στην μά
γισσα Δελχαρώ αλλά και στην Χαδούλα.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να σταθεί 
κανείς και να εποπτεύσει το τέλος της ταυ- 
τισιακής διαδρομής. Νααλησιάσει τη σκιά

ι

Ε. Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
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Ψυχαναλυτικό δοκίμιο



που, μονολόνι ενσωματώνει τη δυάδα των 
γυναικών στα κατοπτρικά είδωλά τους, 
δεν παρέχει μια απόλυτη γνώση για το 
πραγματικό σχήμα της ούτε δηλώνει με 
ακρίβεια την παρούσα ώρα της, που εγ- 
γράφονται σε ατελεύτητο χρόνο. Η ώρα 
δεν είναι μόνο της Φόνισσας· είναι και του 
συγγραφέα που καθορίζει το δικό του ση
μείο εκκίνησης, τοποθετώντας τον δείκτη, 
ενδεχομένως σ' εκείνο το τμήμα της πλά
κας, όπου η σκιά σμικρύνεται στο ελάχι
στο.

Συνοψίζοντας, οφείλει κανείς να επα-

νέλθει στη μέγιστη συμβολή της ψυχαναλυ
τικής ανάγνωσης στα πλαίσια της κριτικής 
της λογοτεχνίας, η οποία την εμπλουτίζει 
μ’ ένα ογκώδες υλικό απαραίτητο στην διε- 
ρεύνηση και αποσαφήνηση της εσωτερική; 
άλαλης γλώσσας.

Ο Ε.Γ. Ασλανίδης δεν καταθέτει μόνον 
μία πρόταση ερμηνείας και μία ερευνητική 
μέθοδο, αλλά κυρίως εισάγει έναν τρόπο 
σκέψης, προάγοντας μια σύγχρονη θεωρία 
που δύναται να εφαρμοστεί και σε λογοτε
χνικά κείμενα.

Βασίλης Καπετανγιάννης

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ
Η διακριτική γοητεία της 
μαρξιστικής οικονομίας 
Παρατηρητής, 1988

Ο εκκεντρικός (και σουρεαλιστικός) 
τίτλος του βιβλίου καλύπτει στην πραγ
ματικότητα μια σοβαρή προσπάθεια 
προσέγγισης στα προβλήματα που π α 
ρουσιάζει σήμερα η οικονομική θεωρία 
του Μαρξ. Το πρώτο μέρος του βιβλίου 
καταπιάνεται με το πρόβλημα του μετα
σχηματισμού των τιμών παραγωγής -  
με την επισήμανση ότι ο Μαρξ απέτυχε 
να το επιλύσει στο πλαίσιο της θεωρίας 
του για το νόμο της αξίας.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέ- 
ρεται στην προβληματική και τις θεωρη
τικές επεξεργασίες του μεγάλου Ιταλού 
οικονομολόγου Πιέρο Σράφφα (1898- 
1983), στενού φίλου του Α. Γκράμσι. Με 
το κλασικό του έργο «Παραγωγή εμπο
ρευμάτων μέσω εμπορευμάτων» η έν
νοια του πλεονάσματος ανασύρεται 
κατά κάποιον τρόπο από την αφάνεια 
στην οποία είχε περιπέσει και την υπο- 
βάθμιση την οποία είχε υποστεί στα χέ- 
ριατων υποστηριχτώντηςοριακήςθεω- 
ρίας. Ο Σράφφα προτείνει την επι
στροφή στους κλασικούς για τους οποί
ους η οικοδόμηση θεωρητικούπλαισίου 
της οικονομίας δεν ήταν ανεξάρτητη 
από μια γενικότερη θεώρηση της κοινω
νίας στην ιστορική της εξέλιξη. Η κριτική 
του Σράφφα στους οριακούς γίνεται 
πράγματι «εφ' όλης της ύλης». Είναι κα
ταλυτική για τη Νεοκλασική Σχολή.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιορίζε
ται σ' ορισμένες παρατηρήσεις για τη 
διαμάχη μεταξύ Μαρξιστών και οπαδών 
του Σράφφα, ενώ το τέταρτο και τελευ
ταίο μέρος παρουσιάζει κατά τη γνώμη

μου μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον μη 
ειδικό αναγνώστη. Υπογραμμίζει «την 
παρουσία του Μαρξ στο σύγχρονο κό
σμο» καταλήγονταςστη διαπίστωση ότι 
πράγματι υπάρχει ειδική συμβολή του 
συγγραφέα του Κεφαλαίου στη σύγ
χρονη οικονομική θεωρία (π.χ. θεωρία 
της Ενεργούς Ζητήσεως, θεωρία των Οι
κονομικών Διακυμάνσεων). Από την 
άλλη μεριά ο Ζαχαρέας αναγνωρίζει ότι 
είναι προβληματική η ύπαρξη μαρξιστι
κής πολιτικής επιστήμης εδραιωμένης 
στα βασικά θεωρήματα του μαρξισμού. 
«Το σύγχρονο παράδοξο στο χώρο της 
μαρξιστικής πολιτικής φιλοσοφίας», 
γράφει, «εκφράζεται ως εξής: η οικονο
μία της αγοράς διαιωνίζει την εκμεταλ
λευτική σχέση. Η μονοπωλιακή λειτουρ
γία της οικονομίας με κρατική μορφή 
οδηγεί στον περιορισμό της δημοκρα
τίας, της ελευθερίας και στο χαμηλό 
επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων». 
Το «παράδοξο» βέβαια μεταφράζεται 
στην πραγματικότητα σε πολλαπλά 
αδιέξοδα τόσο της θεωρίας όσο και της 
πρακτικής. Ο μαρξισμός βρίσκεται σή
μερα σε σοβαρή υποχώρηση στα δυτικά 
Πανεπιστήμια -έχει χάσει τη διακριτική 
τουγοητεία- και τα κομμουνιστικά κόμ
ματα της Ευρώπης ακολουθούν πτω 
τική πορεία.

Το βιβλίο του Ζαχαρέα περιορίζεται 
στη διάγνωση μάλλον παρά στη μέθοδο 
θεραπείας. Δεν προτείνει λύσεις. Από 
άποψη οργάνωσης και παρουσίασης 
υπάρχουν αρκετά χάσματα. Η σύνδεση 
των θεωρητικών-τεχνικών μερών του βι
βλίου με τα πολιτικά συμπεράσματα και 
τις γενικότερες εκτιμήσεις δεν είναι 
πάντα εμφανής, επιτυχής ή σχετική. 
Παρ' όλ' αυτά, το βιβλίο κεντρίζει και 
προκαλεί και ταυτόχρονα επισημαίνει κι 
αναλύει τα θεωρητικά βάθρα των αδυ
ναμιών αλλά και των ισχυρών σημείων 
της οικονομικής θεωρίας του Μαρξ στη 
σχέση τους με τη σύγχρονη οικονομική 
θεωρία και τα σύγχρονα προβλήματα.
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Ένα παιχνίδι 
με την ελληνική 
αρχιτεκτονική

του Δημήτρη Φιλιππίδη

Ξεκινώντας μια συζήτηση για την ελληνική αρχιτεκτονική, με 
στόχο την αναζήτηση της «αλήθειας», πρέπει πρώτα να ομολο
γήσουμε τους στόχους και τις αρχικές παραδοχές μας -τ α  δύο 
αυτά συνεργάζονται στενά. Έτσι, θα δηλώναμε πως πρόθεσή 
μας είναι να εξετάσουμε την αρχιτεκτονική, ως πολιτιστικό φαι
νόμενο>, άρα διευρύνοντας τον ορισμό της «τέχνης» ώστε να συμ- 
περιλάβει τις κοινωνικές διαστάσεις που της αρμόζουν. Για να 
συνεννοούμαστε δεν πρόκειται να μιλήσουμε για «αισθητική» ή 
για «πολιτική στέγασης» όσο ενδιαφέροντα και αν είναι αυτά τα 
ζητήματος όσο και: αν είναι,στενά συνδεμένα με το θέμα μας. Η 
έμφασή μας θα βρίσκεται σταόερά αλλού: στον τρόπο με τον 
οποίο η αρχιτεκτονική παράγεται και καταναλώνεται από την 
κοινωνία. Προτιμότερο είναι να μην προχωρήσουμε σε πρόσθε
τους ορισμούς, αλλά να αφήσουμε ορισμένα πράγματα να διευ
κρινιστούν στο δρόμο.

Εδώ, πάλι, δεν έχουμε να κάνουμε -ή  να παίξουμε, το ίδιο 
κάνει- με μια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, ή με την αφηρημένη 
έννοια της Αρχιτεκτονικής (με κεφαλαίο), αλλά με μια συγκεκρι
μένη ως προς το χώρο και ως προς το χρόνο. Οπότε είμαστε υπο
χρεωμένοι να μιλήσουμε για αυτήν μέσα από τα κυρίαρχα ερμη
νευτικά μοντέλα της συγκεκριμένης κοινωνίας που είναι αποδέ
κτης, και,έμμεσα, δημιουργός της αρχιτεκτονικής που μας απο- 
σχολεί. Με άλλα λόγια, αναγκαζόμαστε στην πράξη να έρθουμε 
σε αντιπαράθεση με τις ιδεολογικές διαστάσεις της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής, και να τις περιεργαστούμε από δύο πλευρές: 
του «δημιουργού» και της «κοινωνίας», γνωρίζοντας ότι αυτές 
συνδέονται άμεσα αλλά όχι και καθοριστικά.

Τώρα μπορούμε να φανερώσουμε το σχέδιο του παιχνιδιού 
μας, που είναι εξαιρετικά απλό. Θα επιλέξουμε δύο επίτηδες αν- 
τιδιαμετρικές -τουλάχιστο με πρώτη ματιά- απόψεις της αρχι
τεκτονικής ιδεολογίας, και θα διατρέξουμε ολόκληρη την 
έκταση της ελληνικής αρχιτεκτονικής, προσπαθώντας να την «ε
παληθεύσουμε». Οι δυο αυτές απόψεις, σχηματικά πάντοτε, 
ονομάζονται «η αρχιτεκτονική ως εισαγόμενο αγαθό» και «η αρ
χιτεκτονική ως αυτοφυής τέχνη» -ο ι  τίτλοι δε νομίζω πως 
χρειάζονται επεξήγηση.

Θα μας χρειαστεί όμως και μια τρίτη άποψη, ας τη βαφτίσου με 
καταχρηστικά «συνθετική», για να δείξουμε ότι με αυτή επι
στρέφουμε στα όσα ειπώθηκαν προηγούμενα, όπου προσπα
θούμε να εξηγήσουμε, για άλλη μια φορά, τι έγινε και πώς· έγινε 
στην πραγματικότητα, έχοντας στο μεταξύ «ξεχάσει» τις δυο 
πρώτες απόψεις ως αυτάρκεις ενότητες ερμηνευτικής. Ο λόγος 
που καταφεύγουμε στην τρίτη άποψη είναι η ανάγκη συμπλήρω
σης των τυχόν «κενών» και κυρίως, η αποκατάσταση της κλονι
σμένης «ενότητας» του φαινομένου που διερευνούμε. Με άλλα 
λόγια, προϋποτίθεται ότι και κενά θα παρουσιαστούν και προ- 

54 βλήματα με τη χρήση ενός δυαδικού μοντέλου. Ένα καλό παι
χνίδι πρέπει να προβλέπει εξαρχής όλες τις πιθανότητες.

Αν παρ’ ελπίδα κάθε μια από τις δύο πρώτες απόψεις έχει τη 
δυνατότητα να μας προσφέρει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μια 
πειστική εικόνατηςπραγματικότητας, όσο μερική ή ελάχιστα ελ
κυστική και αν είναι αυτή, το παιχνίδι έχει πετύχει: έχουμε στα 
χέρια μας ένα ισχυρό εργαλείο εξήγησης των πάντων. Αν όμως 
κάποιος αρχίζει να υποψιάζεται πως του κρύβουμε κάτι -κα ι 
αυτό λέμε πως είναι το πιθανότερο να συμβεί -  τότε είμαστε υπο
χρεωμένοι να καταφύγουμε στην τρίτη άποψη, που δε διαθέτει 
την κομψότητα των δύο άλλων, οπότε έχουμε «χάσει» το παιχνίδι 
-δεν  έχουμε πια «θεωρία».

Α. Η αρχιτεκτονική ως εισαγόμενο αγαθό

Καλύτερη περίπτωση από εκείνη του νεοκλασικισμού δε θα μπο
ρούσε να έχει επινοηθεί για να «αποδείξει» την πρώτη άποψη. 
Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι ο νεοκλασικισμός εισάγεται 
στην Ελλάδα μαζί με τη βαυαρική δυναστεία, όταν γύρω στα 
1830 εδραιώνεται το ελληνικό κράτος, εκτοπίζοντας την πα- 
λαιότερη τοπική αρχιτεκτονική παράδοση της Τουρκοκρατίας. 
Ο νεοκλασικισμός, όχι μόνο είναι ξένο σώμα στο ελληνικό κλίμα 
και το τοπίο, αλλά καταφέρνει σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
ανατρέψει ακόμα και τον παλαιότερο, και καταξιωμένο, τρόπο 
ζωής των Ελλήνων.

Αντί να ζουν στο ύπαιθρο, κάνοντας διάφορες δουλειές του 
σπιτιού για περίπου εννέα μήνες το χρόνο -προφυλαγμένοι 
κάτω από χαγιάτια, κληματαριές κτλ- οι κάτοικοι των νέων 
αστικών κέντρων κλείνονται σε πέτρινα κουτιά που έφεραν μαζί 
τους από το βορρά οι Ευρωπαίοι, χάνουν την επαφή τους με τη 
φύση και όταν πιάνουν οι'καύσωνες, εγκαταλείπουν τρέχοντας 
την πόλη. Το επιχείρημα αυτό ανήκει στον Περικλή Γιαννόπου- 
λο, που στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα εξαπέλυσε το πιο 
άγριο υβρεολόγιο ενάντια σε κάθε ξένη επίδραση στην Ελλάδα.

Τα ίδια πάνω-κάτω υποστήριξε ο'Αρης Κωνσταντινίδης, από 
το 1950 και ύστερα, ίσως ο πιο σημαντικός αρχιτέκτονας της με
ταπολεμικής περιόδου. Αυτός μίλησε για «σκηνοθεσίες» -δ η 
λαδή ότι η νεοκλασική αρχιτεκτονική είναι ψεύτικη, ότι είναι 
απλώς ένα ντύμα που έρχεται να σκεπάσει ένα κτίσμα, ώστε να 
φαίνεται διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Με 
αυτό τον τρόπο έθετε ένα ζήτημα ηθικής στην αρχιτεκτονική, 
οπότε μετά του ήταν εύκολο να πει ότι η αληθινή ζωή ταιριάζει 
μόνο στην αληθινή αρχιτεκτονική.

Αλλά αυτές οι απόψεις είναι μεταγενέστερες, και δε θα έπρεπε 
να τις λογαριάζουμε. Γιατί την ώρα που πρωτοεμφανίζεται ο 
νεοκλασικισμός, η ατμόσφαιρα ήταν τελείως διαφορετική: μπο
ρεί πού και πού να ακουγόταν γκρίνια για τους ξένους που επι
βάλλουν ένα ασύμφορο καταναλωτισμό (ναι, από τότε...) στους 
Έλληνες, τους πατροπαράδοτα λιτοδίαιτους. Αλλά για αρχιτε
κτονική, δεν ακούγεται λέξη. Όλοι καμαρώνουν τα μεγάλα δη



μόσια κτίρια που αρχίζουν να στολίζουν την Αθήνα, όλοι θαυ
μάζουν τα πλούσια αρχοντικά που χτίζουν οι ομογενείς σε αντα
γωνισμό μεταξύ τους, και από μεριά τους, δεν κάνουν τίποτε 
άλλο παρά να τους αντιγράφουν, όπου και όπως μπορούν.

Αν δούμε εκείνη τη νέα πρωτεύουσα του ακόμα μικροσκοπι- 
κού κράτους, θα δούμε πρώτα ένα λαμπρό νεοκλασικό σχέδιο, με 
«βουλεβάρτα», με μεγάλες κατάφυτες πλατείες και κανονικά οι
κοδομικά τετράγωνα -δηλαδή η μέρα με τη νύχτα σε σύγκριση με 
τις «τούρκικες» πόλειςπον μας κληρονόμησε η σκλαβιά. Η αρχι
τεκτονική αυτή είναι ευρωπαϊκή, είναι μέρος της ευρωπαϊκής 
κουλτούρας που θα πρέπει να αφομιώσουμε για να μπορέσουμε 
κάποτε να φτάσουμε, και να ξεπεράσουμε ίσως, τη Δύση. Εξευ- 
ρωπαϊσμός σημαίνει πρόοδος και πρόοδος σημαίνει ευημερία 
άρα η ευτυχία του συνόλου εξαρτάται από το πόσο γρήγορα «θα 
γίνουμε» Ευρώπη.

Σήμερα ίσως να είναι κάπως δύσκολο να εκτιμήσουμε την τε
ράστια εντύπωση που έκαναν τότε τα ανάκτορα του Όθωνα, 
όταν σηκώθηκαν στο μικρό εκείνο ύψωμα απέναντι στην Ακρό
πολη. Στο έργο αυτό, όχι μόνο μαθήτευσαν τεχνίτες που μετά 
έχτισαν ολόκληρη την Αθήνα -κ α ι τις άλλες πόλεις του ελληνι
κού 19ου αιώνα- αλλά δοκιμάστηκαν πρωτόφαντες μορφές και 
τεχνικές για τον τόπο. Και η ιστορία επαναλήφθηκε πολλές φο
ρές μέσα στον περασμένο αιώνα, κυρίως με τη διάδοση της αρχι
τεκτονικής του Ε. Τσίλλερ, του Γερμανού αρχιτέκτονα που εγ
καταστάθηκε στην Ελλάδα και άφησε αρκετές εκατοντάδες χτι
σμένα έργα πίσω του. Αυτός, περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο, βοήθησε στην πλατειά διάδοση του νεοκλασικισμού σε όλη 
την έκταση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Γι’ αυτό σήμερα, 
παρόλες τις τρομακτικές καταστροφές, σώζονται ακόμα νεο
κλασικά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ή σε επαρχιακές πόλεις. 
Ήταν πραγματικά «πάνδημο» το φαινόμενο του νεοκλασικι
σμού , όπως ειπώθηκε.

Παρόμοια ήταν η διάδοση ενός άλλου «ξενόφερτου» ρεύματος 
στην αρχιτεκτονική, του μοντερνισμού. Η μοντέρνα αρχιτεκτο
νική -κατά άλλους «νέα» ή «επαναστατική» -έφτασε στην Ελ
λάδα με μικρή καθυστέρηση, προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1920. Ήδητο 1933, χρονιά που οργανώθηκε το IV ΔιεθνέςΣυνέ- 
δριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής που κατέληξε στην Αθήνα, εί
χαν χτιστεί αρκετά μοντέρνα κτίρια εδώ ώστε να μπορέσει να 
στηθεί έκθεση με φωτογραφίες τους για χάρη των ξένων συνέ
δρων.

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ήταν «επαναστατική», δηλαδή 
υποτίθεται πως πετούσε στο καλάθι την ιστορία με όλα της τα 
φθαρμένα «στυλ», αντίκρυζε με θάρρος το παρόν και προέβλεπε 
το μέλλον, εφαρμόζοντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνο
λογίας. Αυτόςο μοντερνισμός σάρωσε την Ελλάδα κατά κύματα. 
Εκείνο που διευκόλυνε τη διάδοσή του ήταν η χρησιμοποίησή 
του στο τεράστιο, για τις ελληνικές συνθήκες, πρόγραμμα ανέ
γερσης σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα, που πραγματοποιή
θηκε στη δεκαετία του 1930. Γ ενικά μιλώντας, η μοντέρνα αρχι
τεκτονική εισχωρεί παντού, ακόμα και στα μικροαστικά διώ- 
ροφα-τριώροφα στις παλιές γειτονιές γύρω από το κέντρο της 
Αθήνας, ακόμα και στην «παραδοσιακή» Πλάκα.

Μετά τον πόλεμο, ένας καινούριος -όσο και αν ηχεί σαν πα
ραδοξολογία- μοντερνισμός κατακτά την Ελλάδα με τολμηρές 
εφαρμογές των «νέων» υλικών κατασκευής. Είχε σημάνει η ώρα 
των συρόμενων κουφωμάτων, του αλουμινίου και του προεντε- 
ταμένουμπετόν. Όσοοικατασκευαστικοίνεωτερισμοίακολου- 
θούσαν την υψηλή τεχνολογία που εφαρμοζόταν στο εξωτερικό, 
άλλο τόσο και οι μορφές ακολουθούσαν πιστά τις ξένες. Ο Τ. Ζε- 
νέτος, ο πιο τολμηρός οραματιστής της περιόδου, έφτασε να 
υπογραμμίζει ότι, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν μπορούσε να φτά
σει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο τεχνικής προόδου, τουλάχιστο 
οι αρχιτέκτονές της όφειλαν να μαντέψουν τις μορφές του μέλ
λοντος, και να τις χτίσουν έστω με τα πρωτόγονα μέσα που είχαν 
στη διάθεσή τους. Στην ηρωική ομάδα των νέων «επαναστατών» 
που πίστεψαν τότε στην εξίσωση της Ελλάδας με τη Δύση,

υπήρχε διάχυτη η ίδια περίπου αντίληψη: αν τώρα φτιάξουμε, 
έστω με το χέρι, το αντικείμενο ή το αρχιτεκτονικό στοιχείο, που 
έξω παράγεται βιομηχανικά, θα έρθει σύντομα η ώρα που αυτό 
θα γίνεται και εδώ προσιτό με την ίδια ευκολία.

Βέβαια, τα πράγματα δεν ήρθαν ακριβώς έτσι, ούτε ήταν δυ
νατό να προβλεφθούν οι εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαε
τιών -αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Πιο σημαντικό είναι πως 
εδώ και 5-6 χρόνια έχει κυριολεκτικά γεμίσει η Ελλάδα με τη λε
γάμενη μετα-μοντέρνα αρχιτεκτονική, που υποτίθεται πως «κα
ταργεί» τη μοντέρνα για να^άρει τη θέση της στο στερέωμα. Την 
επίσημη αναγνώριση των νέων τάσεων μαρτυρούν τα σημαντικά 
δημόσια κτίρια που έχουν χτιστεί τελευταία, όπως η Τράπεζα 
Πίστεως στην οδό Σταδίου του Ν. Βαλσαμάκη ή το υποκατά
στημα της Ιονικής Τραπέζης στη Ρόδο των Δ. και Σ. Αντωνακά- 
κη, επισημοποιώντας το ότι η Ελλάδα, για άλλη μια φορά, προσ
φεύγει στο εξωτερικό για να αποκτήσει νομιμότητα ως «σύγχρο
νη» ή «επίκαιρη» τέχνη

Β. Η αρχιτεκτονική ως αυτοφυής τέχνη

Η ιστορία στέρησε την Ελλάδα από μια λαμπερή Αναγέννηση με 
όλα της τα παρεπόμενα, και της επέτρεψε να συμμετάσχει μόνο 
στο νεοκλασικισμό, και μάλιστα, αρκετά καθυστερημένα σε 
σχέση με τη Δύση. Έτσι ο ελλαδικός χώρος δεν είχε την ευκαιρία 
να αναπτυχθεί σύμφωνα με τον τρόπο που λειτούργησαν οι κοι
νωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη. Μια από τις 
επιπτώσεις, και εκείνη που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι πως η Ελ
λάδα έμεινε απομονωμένη, μια απλή «επαρχία» της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Έτσι τα οικιστικά της κέντρα δεν απόκτησαν 
ποτέ την αίγλη των ευρωπαϊκών τους αντιστοίχων. Πράγμα που 
μεταφράστηκε σε ένα υποδεέστερο οικοδομικό πλούτο, που 
σπάνια άφηνε σημαντικά μεγάλα κτίσματα, ικανά να αντέξουν 
στο χρόνο. Εφαρμόζοντας τη γνώριμη τουρκική αντίληψη για 
τον κόσμο, η αρχιτεκτονική της εποχής ήταν φθαρτή, βασισμένη 
στην τεχνολογία της ξύλινης κατασκευής με ελαφρά στοιχεία ή 
διαφράγματα.

Έτσι, με την Απελευθέρωση, που σε μερικές περιοχές ήρθε 
αρκετά καθυστερημένα, κληρονομήσαμε και μια κατάσταση δι
πλά απαράδεκτη. Όπως ήδη είπαμε, ιδεολογικά η αρχιτεκτο
νική αυτή θα θύμιζε πάντα τα 400 χρόνιας σκλαβιά, οπότε 
έπρεπε να φύγει από τη μέση. Αλλωστε ήταν σε τόσο άθλια κα
τάσταση και δημιουργούσε ένα τόσο απαράδεκτο χτισμένο περι
βάλλον, ώστε ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τις επιταγές της «ε
πιστημονικής» πολεοδομίας του 19ου αιώνα, για πόλεις ορθολο
γικά σχεδιασμένες και προπάντων υγιεινές.

Είτε από αδράνεια είτε για λόγους πρακτικούς, η παραδο
σιακή αρχιτεκτονική δεν ξεριζώθηκε τόσο εύκολα, με αποτέλε
σμα, έστω και «παρηκμασμένη», να κρατηθεί παράλληλα με το 
νεοκλασικισμό, περίπου ως το 1920. Αυτό δεν ήταν διόλου πε
ρίεργο, αν συλλογιστεί κανείς πως η διείσδυση των νέων ιδεών, 
και του νέου τρόπου ζωής, αδυνάτιζε καθώς μεγάλωνε η από
σταση από τα μεγάλα κέντρα του βασιλείου* επίσης, όσο αφή
ναμε τα δημόσια κτίρια -που  κατά κανόνα σχεδιάζονται στην 
Αθήνα- και πιάνουμε τις ιδιωτικές κατοικίες, δηλαδή τη με
γάλη πλειοψηφία. Το φαινόμενο μας πείθει τελικά πως η παρά
δοση δεν «πέθανε» και ότι αναπαραγόταν στο πείσμα της κάθε 
ξένης πολιτισμικής εισαγωγής. Ακόμα και τα παραδοσιακά «ισ- 
νάφια» των μαστόρων είχαν διατηρηθεί ως τις αρχές του 20ου 
αιώνα.

Οπότε, όταν με την Μικρασιατική Καταστροφή η ελληνική 
κοινωνία αναγκάζεται να εγκταλείψει τη Μεγάλη Ιδέα, φυσικό 
είναι να στραφεί προς τον παραδοσιακό πολιτισμό, τον άλλοτε 
περιφρονημένο αλλά παρ’ όλα αυτά ακόμα «υπαρκτό». Το 
προανάκρουσμα της (επι)στροφής είχε προηγηθεί βέβαια σε άλ
λες μορφές τέχνης ήδη από το 1880, και έβραζαν οι λαογραφικές 55
μελέτες με το γνωστό περιεχόμενο. Ειδικά όμως στην αρχιτεκτο-
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νική, η θεωρητική σύζευξη της «δημώδους» (έτσι λεγόταν αρχι
κά) με τη σύγχρονη καθυστέρησε: πρώτος μίλησε για αυτό ο Α. 
Ζάχος (1911) και δεύτερος ο Ε. Κριεζής (1912), για να ακολου
θήσουν άλλοι στη δεκαετία του 1920. Ανάμεσά τους βρίσκεται 
ένας νέος ζωγράφος και μηχανικός, ο Δ. Πικιώνης, που το 1921 
σχεδιάζει ένα σπίτι στις Τζιτζιφιές, πιστό αντίγραφο αγροτικού 
σπιτιού της Αίγινας, και το 1925 ένα ακόμα πιο εκπληκτικό σπίτι 
στην οδό Ηρακλείου, με στοιχεία παρμένα από αναπαράσταση 
σπιτιού της αρχαίας Πριήνης.

Είναι φανερό πως με ένα τέτοιο ξεκίνημα, ποιός ξέρει πού θα 
έφτανε η τάση της «επιστροφής στις ρίζες», όπως βαφτίστηκε εκ 
των υστέρων. Οι ορίζοντες που ανοίγονταν ήταν πράγματι ιλιγ- 
γιώδεις και ο Έλληνας αρχιτέκτονας μπορούσε να κινηθεί άνετα 
-κα ι νόμιμα- σε όλη την έκταση της ελληνικής ιστορίας, ψά
χνοντας για στοιχεία «συνέχειας», που θα ταίριαζαν με την 
εποχή μας. Με μια μικρή διαφορά: το κίνημα της επιστροφής 
(για την ώρα) δεν προοριζόταν για μαζική διάδοση, όπως είχε 
προηγούμενα συμβεί με το νεοκλασικισμό ή επρόκειτο να συμβεί 
με το μοντερνισμό. Ήταν υπόθεση μιας περιορισμένης πελα
τείας και ενός κύκλου διανοουμένων.

Ό ,τι δεν έγινε προπολεμικά, έγινε στη δεκαετία του 1970, 
ίσως εκεί που κανένας δε θα το περίμενε. Η αμφισβήτηση του 
μοντερνισμού και των «τσιμεντένιων κουτιών» που παρήγαγε η 
εργολαβική αρχιτεκτονική του ’60 μπορεί να προήλθε «εκ των 
άνω» αλλά, άσχετα με αυτό, ξεκίνησε και από τη «βάση». Ο μέ
σος καταναλωτής της ελληνικής αρχιτεκτονικής «επαναστάτη
σε» και ενισχυμένος από το κύ μα ευημερίας της περιόδου, άρχισε 
επίμονα να αποζητά το «τοπικό χρώμα». Πρίν κλείσει η δεκαε
τία, η «νεο-παραδοσιακή» αρχιτεκτονική είχε απλωθεί παντού, 
από τουριστικά συγκροτήματα ως τους τώρα λεγόμενους «παρα
δοσιακούς διατηρητέους» οικισμούς.

Στην άλλη άκρη του φάσματος μια άλλη κατάσταση κυοφο
ρείται, βασισμένη στην κληρονομιά αφενός του Δ. Πικιώνη και 
αφετέρου του Α. Κωνσταντινίδη. Γνωρίσαμε τόν πρώτο ως τολ
μηρό καινοτόμο και τον δεύτερο ως φλογερό υποστηριχτή μιας 
προδομένης παράδοσης. Ο Κωνσταντινίδης όμως, παράλληλα 
με το γράψιμο, έχτιζε -κ α ι η αρχιτεκτονική του, με κάποιο τρό
πο , ήταν η εικονογράφηση της θεωρίας του για μια αληθινή αρχι
τεκτονική στα μέτρα των τοπικών συνθηκών. Διαφωνούσε με 
τον Πικιώνη για την συγκεκριμένη χρήση της παράδοσης, ενώ 
συμφωνούσε μαζί του για την ανάγκη χρησιμοποίησής της για 
οδηγό στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Στη σκιά του Κωνσταντινίδη γαλουχήθηκαν νεότεροι αρχιτέ
κτονες που πίστεψαν στην αξία του κηρύγματος του, κυρίως για 
πρακτικές εφαρμογές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Δ. και Σ. 
Αντωνακάκη, των οποίων η δουλειά απόκτησε πρόσθετο ενδια
φέρον μετά το 1980, όταν σταδιακά απομακρύνθηκαν από τους 
παλαιότερους δασκάλους τους, για να παρεμβάλουν τη δίκιά 
τους ερμηνεία της «παράδοσης». Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύμα
τα, το έργο τους έχει καταταχθεί στο διεθνές ρεύμα του «κριτικού 
τοπικισμού», μαζί με τους Πικιώνη και Κωνσταντινίδη.

Γ. Η αρχιτεκτονική ως σύνθεση «τόπου» και «χρόνου»

Όπως είχαμε αρχικά προειδοποιήσει, οι δυο παραπάνω από
ψεις, όσο καλοπροαίρετα και αν τις επεξεργαστήκαμε σεβόμενοι 
τους κανόνες του παιχνιδιού, δε μας έδωσαν τις ζητούμενες 
«πλήρεις» απαντήσεις. Ήταν εξαρχής φανερό ότι θα μας πρόσ- 
φεραν αναγκαστικά αποσπασματικές παραστάσεις της ελληνι
κής αρχιτεκτονικής, κάθε φορά επιλέγοντας από το σύνολο 
εκείνα τα στοιχεία που συνέφεραν για την ανάδειξη είτε της «ξε
νόδουλης» είτε της «ξενόφοβης» άποψης, ώστε να «αποδειχθεί» 
εκείνο που είχε επιλεγεί εξαρχής ως «αλήθεια». Θα μπορούσαμε 
βέβαια να πολλαπλασιάσουμε τα παραδείγματα και να αναλά- 

56  βουμε πολύ μακρύτερες πορείες μέσα στην ιστορία της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής, γιατί το θέμα δεν εξαντλείται τόσο εύκολα. Αλ

λά, έστω με τη χρήση ενός περιορισμένου δείγματος, διαπιστώ
θηκε η ιδιότητα του «μονοδιάστατου» στην ερμηνεία -κα ι αυτή 
δεν αίρεται με ποσοτικές βελτιώσεις. Καιρός είναι τώρα να ξα- 
ναδούμε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά, πιο «αντικειμε
νικά» (δηλαδή χωρίς προκατασκευασμένη θέση), αποκαθιστών- 
τας τις «σωστές τους αναλογίες και χωρίς υπολογισμένες απο
κρύψεις.

Μπορούμε κάλλιστα να αρχίσουμε από το νεοκλασικισμό. 
Επίτηδες πριν παραλείψαμε δύο θέματα συνδεμένα μαζί του: 
την ιδεολογική κάλυψη της εισαγωγής του στην Ελλάδα και τον 
τρόπο προσαρμογής του στις τοπικές συνθήκες. Ως προς το 
πρώτο, αρκεί να επαναλάβουμε τα όσα λέγονταν, και μάλιστα 
κατά τρόπο φορτικό (άλλωστε πρόκειται για προπαγάνδα), για 
την «επιστροφή των Τεχνών (ή των Μουσών) στην κοιτίδατους». 
Πρόκειται για ένα θαυμάσιο ιδεολόγημα, προέλευσης -κα ι αυ
τό - ευρωπαϊκής, που ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργεί μια ποιη
τική εικόνα εξαιρετικά χρήσιμη για την περίσταση. Οι τέχνες 
που άνθισαν στην Αρχαιότητα στο ελληνικό χώμα, αναγκάστη
καν αργότερα, όταν η παρηκμασμένη Ελλάδα κατακτήθηκε, να 
μεταναστεύσουν μακριά και ύστερα από διάφορες περιπέτειες, 
κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Αν και μοιραία υπέστησαν παρα
μορφώσεις, έμειναν στην ουσιά τους αυθεντικές, οπότε τώρα, 
επιτέλους, «επέστρεφαν» στην πατρίδα τους, έτοιμες να αποβά
λουν το «ρύπο» των αιώνων και να λάμψουν ξανά σαν και πρώ
τα.

Όπως είναι φανερό, ο νεοκλασικισμός δεν είναι κάτι «ξένο» 
που επιβλήθηκε στην τώρα ελεύθερη Ελλάδα, αλλά, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, πρόκειται για μια ανα-γέννηση της μόνης και 
αληθινής αρχιτεκτονικής (και τέχνης) κάτω από την αγέραστη 
Ακρόπολη, μοναδική εγγύηση της «συνέχειας» ανάμεσα σε πα
ρόν και ένδοξο παρελθόν.

Ο. Λ. Καυταντζόγλου, ένας από τους σπουδαιότερους αρχι
τέκτονες του ελληνικού 19ου αιώνα, σε πανηγυρικούς λόγους 
που εκφωνούσε γύρω στα μέσα του αιώνα στο Πολυτεχνείο (ό
που ήταν διευθυντής) συνεχώς τόνιζε αυτό το συγκεκριμένο 
ιδεολόγημα. Τα σχέδιά του -α ν  συμφωνούσαν με τα όσα δήλω
ν ε - θα έπρεπε να είναι πιστά στο κλασικό ιδεώδες μόνο που δεν 
ήταν, γιατί χρησιμοποίησε τις τότε συνηθισμένες αναφορές σε 
ρωμαϊκή και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, ενώ στις εκκλησίες 
που σχεδίασε κατόρθωσε να ανακατέψει διάφορα «στυλ». Αρα 
έχουμε να κάνουμε με μια «ασυνέπεια»;

Ό χι ακριβώς, μια και ξεχάσαμε να συνυπολογίσουμε ένα Ό - 
θωνα που είχε πάντα άποψη για την αρχιτεκτονική της πρωτεύ- 
ουσάς «Του», να επιβάλει το γούστο του πάνω στα μεγάλα δημό
σια κτίρια της Αθήνας. Και ο Όθωνας δεν ήταν μόνος: επηρεα
ζόταν από τον πατέρα του, το Λουδοβίκο της Βαυαρίας, το λε
γόμενο «Περικλή του Βορρά», που είχε ήδη ενστερνιστεί το νεό
κοπο ευρωπαϊκό ρεύμα της επιστροφής στη μεσαιωνική θρη
σκευτικότητα για λόγους εθνικιστικούς (αλλά και εδραίωσης 
των τότε καθεστώτων).

Μια και στην Ελλάδα ήταν αδιανόητη μια γοτθική αναβίωση, 
βρέθηκε αμέσως το «αντίστοιχό» της, μια βυζαντινή αναβίωση 
που εξυπηρετούσε εξίσου θαυμάσια τη Μεγάλη Ιδέα και το 
Θρόνο. Έτσι επινοήθηκε ο ελληvoβvζavτLvóζQvQμός, ένα μίγμα 
ιστορικά ανύπαρκτο. Δεν μας ενδιαφέρει αν το πείραμα πέτυχε 
ή όχι -  και μόνη η ύπαρξη της εκ των άνω «πίεσης» για τη διάδοσή 
του αρκεί για να εξηγήσει τις εσωτερικές αντιφάσεις του Καυ
ταντζόγλου. [Αρκεί όμως αυτό στην πραγματικότητα ή πάλι 
απλουστεύουμε χρησιμοποιώντας την τεχνική των δύο πρώτων 
απόψεων;]

Αν τώρα στραφού με προς το μοντερνισμό, θα ήταν τουλάχιστο 
αφέλεια να πιστέψουμε πως η μεγάλη του διάδοση οφείλεται στο 
ότι η ελληνική κοινωνία απέβαλε ξαφνικά την παροιμιακή της 
μικροαστική συντηρητικότητα, ότι επιτέλους πίστεψε στο 
όραμα του εκσυγχρονισμού και αποφάσισε να διώξει μακριά το 
βραχνά της ιστορίας της. Αλλού βρίσκεται η πραγματική αιτία: 
στον πεζό τομέα της οικονομίας. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική



ήταν πιο «αποδοτική» και προσφερόταν καλύτερα στην τότε 
απαίτηση για εκμετάλλευση του χώρου. Η απλοποίηση της κατα
σκευής, που συνόδευε τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, κατάργησε 
πολλές δαπανηρές ειδικότητες μαστόρων, μείωσε τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων -  να τι μέτρησε τότε περισσότερο. [Το ίδιο 
όμως δε θα έπρεπε να ισχύσει και σήμερα, όταν οι οικονομικοί 
παράμετροι είναι ακόμα πιο καθοριστικοί; τότε πώς εξηγείται η 
σημερινή επιστροφή στη «διακόσμηση» της αρχιτεκτονικής, 
τουλάχιστο σε ορισμένες εκφάνσεις του μεταμοντερνισμού;] 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειπε η ιδεολογική φόρτιση, τουλάχιστο 
σε θεωρητικό επίπεδο. Μια εκδήλωσή της παρακολουθούμε το 
1933, στο Διεθνές Συνέδριο που ήδη αναφέρθηκε, όταν ο τότε 
κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Α. Ορλανδός πληροφο
ρεί το κοινό και τους συνέδρους ότι η μοντέρνα αρχιτεκτονική 
δεν φέρνει τίποτε καινούριο στην Ελλάδα, αφού αντιστοιχεί 
στην αρχιτεκτονική των νησιών του Αιγαίου. Με άλλα λόγια, η 
μοντέρνα αρχιτεκτονική έχει «αντιγράψει» τη λαϊκή μας αρχιτε
κτονική -άρα  είναι δίκιά μας, ελληνική και όχι ξενόφερτη. [Μα 
δεν είναι αλήθεια πως ο μεγάλος ξένος αρχιτέκτονας, ο Λε Κορ- 
μπυζιέ, είχε «εμπνευσθεί» από τα ελληνικά νησιά;]

Αν τώρα μεταβούμε στο κίνημα για την «επιστροφή στις ρί
ζες», θα συναντήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Προηγούμενα, 
το θεωρήσαμε ως γνήσια έκφραση της νεοελληνικής κουλτούρας 
-ήταν όμως έτσι; Αν περιοριστούμε σε δύο αρχιτέκτονες, τον Α. 
Ζάχο και το Δ. Πικιώνη, θα είχαμε ορισμένα ενδιαφέροντα να 
πούμε για την παιδεία τους, για τις επιδράσεις που δέχτηκαν και 
βέβαια για την προέλευση των ιδεών τους. Γνωρίζουμε π.χ. ότι ο 
Ζάχος έζησε και εργάστηκε πολλά χρόνια στη Γερμανία, πριν 
κατέβει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1910. Το ότι τον συναν
τάμε να περιπλανάται σε όλη τη χώρα, αναζητώντας την περί
φημη ελληνική ταυτότητα, κοντά στο λαό και τις εκδηλώσειςτου, 
δεν πρέπει να μας παραξενεύει και πολύ.

Ο Ζάχος εφαρμόζει πιστά τις διδαχές ενός ρομαντικού γερμα
νικού λαογραφισμού, και το μόνο που κάνει είναι να τις «προ
σαρμόσει» στα ελληνικά δεδομένα της εποχής. Όπως οι Γερμα- 
νοί αναζητούσαν τη γερμανική ψυχή κοντά στο «πατρικό χώμα», 
έτσι και οι αντίστοιχοι Έλληνες διανοούμενοι έψαχναν για τις 
επιβιώσεις της αρχαιότητας και του βυζαντινού στο λεγόμενο 
«λαϊκό» πολιτισμό. Μια εθνική σχολή, βασισμένη σε εθνική συ
νείδηση ήταν το ζητούμενο και στις δύο περιπτώσεις. Με μια μι
κρή διαφορά: το ευρωπαϊκό «πρότυπο» είχε επινοηθεί μερικές 
δεκαετίες νωρίτερα από το ελληνικό. [Η διαφορά φάσης πρέπει 
πάντα να εκλαμβάνεται ως υποτέλεια που εκμηδενίζει την αξία 
ενός φαινομένου;]

Το ίδιο ισχύει για το Δ. Πικιώνη, που μπορούμε να ισχυρι
στούμε πως «εισάγει» στην Ελλάδα βικτωριανές θεωρίες αισθη
τικής, σύμφωνα με τις οποίες αναδεικνύεται η μεσαιωνική τέχνη 
(στην περίπτωσή μας, η λαϊκή) ως η πλουσιότερη σε περιεχόμενο 
στην ιστορία. Πίσω λοιπόν από τις φαινομενικά τοπικές προσ
πάθειες εδραίωσης μιας αυτάρκειας στην τέχνη κρύβεται ολό
κληρο το ιδεολογικό οπλοστάσιο της Ευρώπης του 19ου αιώνα 
και μετά. Με άλλα λόγια, εκείνο που έδειχνε πως στόχευε στην 
αποδέσμευση της ελληνικής κουλτούρας από τη Δύση, τελικά 
αποδείχτηκε ότι την κάνει να συνδεθεί στενότερα μαζί της. [Σε 
ποιό όμως βαθμό η κοινή πρόθεση ή εκκίνηση πιστοποιεί απώ
λεια του ιδιαίτερου χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής; Θα μπο
ρούσε η αρχιτεκτονική του Ζάχου ή του Πικιώνη θα θεωρηθεί 
μη-ελληνική ποτέ;]

Θα τελειώσουμε με μια παρατήρηση για τη σχέση παράδοσης 
με μοντερνισμό, που προηγούμενα θεωρήσαμε ανύπαρκτη. Αν 
ξαναδούμε τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του ’30, χωρίς τη σχετική 
ρητορεία της εποχής, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε άλλο παρά 
αγνοούσε την ιστορία. Έχουν ήδη δημοσιευτεί μελέτες στο εξω
τερικό που τεκμηριώνουν αυτή την άποψη και δε χρειάζεται εδώ 
να «αποδείξουμε» κάτι τέτοιο. Το ίδιο άλλωστε φαίνεται πως 
ισχύει και για τους Έλληνες μοντέρνους αρχιτέκτονες, όπως 
π.χ. μετοΝ. Μητσάκη,που κατόρθωσε να περάσει ένα γαλήνιο

κλασικισμό μέσα από τις συνθέσεις του. [Οπότε τι ήταν ο Μη- 
τσάκης: μοντέρνος, παραδοσιακός ή κλασικιστής;]

Αλλά και οι «νέοι επαναστάτες» του 1960 έκαναν σαφείς ανα
φορές στον τόπο και στην παράδοση, χωρίς όμως να ξεφύγουν 
προς γλυκερές γραφικότητες -  εκείνο δηλαδή που έχουμε συνη
θίσει (ή καλύτερα: μας έχουν συνηθίσει) να ταυτίζουμε με «σεβα
σμό» της παράδοσης και «εθνική» αρχιτεκτονική. Οι ιδέες του Τ. 
Ζανέτου για αναρτημένες κατασκευές ξενοδοχείων σε όρθια μέ
τωπα βράχων θυμίζουν μοναστήρια του Αθω, τα σπίτια του Α. 
Κωνσταντινίδη περιέχουν «διυλισμένες» τις αρχές οργάνωσης 
ενός σπιτιού στην Πλάκα με εσωτερική αυλή και χαγιάτι, ενώ ο 
Ν. Βαλσαμάκης σχεδιάζει το κάγκελο σύγχρονης πολυκατοικίας 
παίρνοντας στοιχεία από ένα λαϊκό μπαλκόνι στις Σπέτσες.

Τέτοιες αναφορές όμως στην «παράδοση», επειδή είναι υπαι
νικτικές και κάποτε ερμητικές, μπορεί να μην εντοπίζονται παν
τού, και όμως αυτό δε σημαίνει πως ένα τέτοιο έργο -  στερημένο 
από τις ανάλογες συγγένειες- δεν «ανήκει» στον τόπο. [Τι απο- 
δεικνύει όμως αυτή η υποφώσκουσα διασύνθεση -ότι είναι έμ
φυτη στην αρχιτεκτονική;]

Ας σταθούμε εδώ για έναν απολογισμό: χάσαμε ή κερδίσαμε 
στο παιχνίδι; Για να το υπενθυμίσουμε, είπαμε στην αρχή πως 
«χάνουμε» αν υποχρεωθούμε να περάσουμε και σε τρίτη άποψη 
ενώ «κερδίζουμε» αν αρκεστούμε σε οποιαδήποτε από τις δύο 
πρώτες (ή κάποια αντίστοιχή τους). Σύμφωνα με τους κανόνες 
που θέσαμε, έχουμε χάσει μια και καταφύγαμε σε μια τρίτη άπο
ψη. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Δοκιμάζοντας την τρίτη προσέγγιση, φαινομενικά τα πράγ
ματα κύλησαν πιο ομαλά, είχαμε πιο πειστικές «απαντήσεις» 
αλλά ταυτόχρονα προέκυπταν καινούρια ερωτήματα, που αναγ
καζόμασταν να παραθέσουμε μέσα σε αγκύλες. Αρα το πλησία
σμα της «αλήθειας» ήταν εκεί παροδικό γιατί πάλι απομακρυ- 
νόμασταν από τον επιθυμητό στόχο μας. Τα επτά ερωτήματα του 
«προέκυψαν» (ο αριθμός και η θεματολογία τους είναι συμπτω- 
ματική), αν δείχνουν κάτι, αυτό είναι ότι η πολυπλοκότητα των 
πραγμάτων είναι μεγαλύτερης τάξης σε σύγκριση με τις ως εδώ 
εκτιμήσεις μας. Η εικόνα που δώσαμε είναι ακόμα ασαφής και 
λείπουν ουσιαστικά σημεία στην ανάπτυξη του τρόπου παραγω
γής και κατανάλωσης της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα (αλλά 
μήπως και αυτά δεν στάθηκαν απλώς η αφορμή για να παιχτεί το 
παιχνίδι;)

Με αυτό ως δεδομένο, ας αρκεστούμε σε μια αναφορά στο επί
καιρο θέμα του τοπικισμού, γύρω από το οποίο περιστρέφονται, 
ίσως σκόπιμα, οι περισσότερες από τις παραπάνω «ερωτήσεις». 
Θα πρέπει να ομολογήσουμε, έστω σε αυτό το προχωρημένο ση
μείο, ότι αυτός ο τόσο φευγαλέος «χαρακτήρας του τόπου» (ή 
«πνεύμα του τόπου»), δηλαδή εκείνο που επιτρέπει σε ένα έργο 
αρχιτεκτονικής να «ανήκει» κάπου, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρι
στεί, τουλάχιστο για την περίπτωση της Ελλάδας, όπου τα πράγ
ματα είναι σίγουρα αρκετά μπλεγμένα. Πρόκειται για καθαρή 
σύμπτωση ή για συνέπεια των αρχικών στόχων και παραδοχών 
μας; Με άλλα λόγια ήταν ή όχι ενσωματωμένο στους κανόνες του 
παιχνιδιού;

Προτιμότερη ίσως είναι η δεύτερη εκδοχή: ως πολιτιστικό 
φαινόμενο, η ελληνική αρχιτεκτονική δεν είναι ικανή να δράσει 
ανεξάρτητα από τον κοινωνικό της περίγυρο, άρα δεν μπορεί να 
ξεφύγει από την αναζήτηση της ταυτότητας, που καθορίζει το 
στίγμα της ελληνικής «τέχνης» γενικότερα. Το παιχνίδι -κα ι αν 
χάθηκε- συνεχίζεται ακόμα, δεν τέλειωσε...

Σημείωση: σε πρώτη μορφή το κείμενο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες 
ενός τριμερούς μαθήματος για ελληνική αρχιτεκτονική, (20-22 Σεπτ.), 
μέρος ενός προγράμματος διάρκειας τριών μηνών, που προσφέρθηκε στο 
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΠΑΣΠΕ (σεμινάριο για την 
κατάρτιση στελεχών πολιτιστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Γε- 5 /  
νική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Σεπτ-Δεκ. ’88).
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Έργα 
λαϊκής θρησκευτικής 

χαρακτικής τριών αιώνων
Η επιλογή από τα έργα θρησκευτικής λαϊ
κής χαρακτικής τριών αιώνων, (από τον 
17ο μέχρι και τον 19ο αιώνα), που έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε στο Κέντρο Λαϊκής 
Τέχνης και Παράδοσης του Δήμου Αθη
ναίων, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, 
γιατί προσφέρει στον θεατή την δυνατό
τητα να διαμορφώσει μιαν άποψη για την 
ύπαρ|η >και εξέλιξη του είδους, στην 
περίοδο που προαναφέραμε. Επιπροσθέ- 
τως, η ρμάδα αλΓτή των έργων χαρακτηρί
ζεται 1) από τα συγκεκριμένα τεχνοτρο- 
πικά της ιδιώματα, μέσω των οποίων εκ
φράζονταν οι καλλιτέχνες της εποχής, 2) 
από τις αισθητικές και μορφολογικές αντι
λήψεις, που αφομοιωμένες επιβιώνουν 
από την αρχαιότητα και ιδιαιτέρως από το 
Βυζάντιο, 3) από την ζωντάνια και την ευ- 
ρηματικότητα της λαϊκής φαντασίας, 4) 
από τον τρόπο που έχουν παρεισφρήσει τα 
δάνεια δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία (της 
αναγέννησης, του μανιερισμού, του μπα
ρόκ και του ροκοκό), και έχουν συνδυα- 
σθεί με τα λαϊκά μοτίβα.

Σε πραγματολογικό επίπεδο γίνεται εμ
φανής ο βαθμός δραστηριοποίησης των ελ- 
λήνων καλλιτεχνών και ο τρόπος διακίνη
σης των έργων τέχνης μέσω των πολλαπλών 
αντιτύπων, πράγμα, που συνιστά, συχνές 
επαφές, και πολιτιστικές ανταλλαγές, με 
άλλα ευρωπαϊκά κέντρα. Για τον ελλαδικό 
χώρο μέσω των έργων αυτών, γίνεται αντι
ληπτός ο τρόπος λειτουργίας των συγκρο
τημένων ή λιγότερο οργανωμένων εργα
στηρίων, στις διάφορες πόλεις ή τα μονα
στήρια, από τα οποία προέρχονται τα χα
ρακτικά αυτά έργα, μέσω των ενδεικτικών 
εικονιστικών δεδομένων των οποίων είναι 
ευδιάκριτα ορισμένα στοιχεία, όπως: α) η 
κοινωνική οργάνωση και η ταξική διάρ
θρωση, β) η εμβέλεια του θρησκευτικού συ
ναισθήματος, μέσα από τους κόλπους του 
οποίου αποδίδονται με ενάργεια τα ήθη 
και τα έθιμα, γ) έχει ο θεατής την δυνατό
τητα να αντλήσει πληροφορίες για την πο- 
λεοδομική, χωροτακτική και αρχιτεκτο
νική διαμόρφωση του άστεως καθώς και 

58 για την διαμόρφωση της υπαίθρου χώρας, 
δ) υπάρχουν αρκετά ανθρωπογραφικά και

ενδυματολογικά στοιχεία ικανά να προσ
διορίσουν ανθρώπινους τύπους, επαγγέλ
ματα, ενασχολήσεις και συνήθειες της επο- 
χήςκ.λ.π.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η χαρα
κτική εμφανίστηκε στα τέλη του Μου αιώ
να. Ξυλογραφίες ήταν τα πρώτα έργα που 
φιλοτέχνησαν Γερμανοί καλλιτέχνες προ- 
κειμένου να καλύψουν την ζήτηση αγίων 
εικόνων και τραπουλόχαρτων. Τα έργα 
εκείνα συνέπεσαν με την ευρύτερη διάδοση 
του χαρτιού και διακρίνονταν για την κα
θαρότητα των μορφών και την εκφραστική 
τους δύναμη. Στο τελευταίο τέταρτο του 
15ου αιώνα, με βάση την ξυλογραφία, δια
κοσμούνται βιβλία, που δεν είναι άσχετα 
με την παράλληλη εφεύρεση των κινητών 
τυπογραφικών στοιχείων από τον Γουτεμ- 
βέργιο.

Το δεύτερο χρώμα στην ξυλογραφία εμ
φανίζεται στις αρχές του 16ου αιώνα και 
μαζί μ’ αυτό έχουμε έργα Γερμανών και 
Ολλανδών κυρίως καλλιτεχνών, όπως 
ήταν η Σονγκάουερ, ο Ντύρερ, ο Αλντόρ- 
φερ, ο Χολμπάιν ο νεότερος, ο Κράναχ και 
οΛέυντεν.

Τα παλιότερα τώρα δείγματα της χαλκο- 
γραφίας εμφανίζονται επίσης στην Γερμα- 
νία, την χώρα που διέθετε τις υλικές, τις 
καλλιτεχνικές και τις πνευματικές προϋ
ποθέσεις για την ανάπτυξη και την διά
δοση αυτού του είδους και αυτό συνέβη 
περί το 1440. Τον 16ο αιώνα μαζί με την 
εξέλιξη της γνωστής χαλκογραφίας ανα
πτύσσεται και μια παραλλαγή της ως προς 
την μέθοδο χάραξης, η οξυγραφία, η οποία 
προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια στους 
καλλιτέχνες, προκειμένου να αποδώσουν 
πληρέστερα λεπτομέρειες, τονικές διαβαθ
μίσεις και σκιοφωτισμούς.

Τόσο η χαλκογραφία, όσο και η οξυγρα
φία, διαδόθηκαν ευρύτατα στην Γερμανία 
του 15ου και του 16ου αιώνα, καθώς και 
στην Ιταλία τον 16ο αιώνα, όπου εμφανί
ζονται αξιομνημόνευτα έργα καλλιτεχνών, 
όπως του Μαντένια, του Μποτιτσέλλι, του 
Μαρκαντόνιο Ραϊμόντι, στον 17ο αιώνα 
του Καράτσι και του Ρέμπραντ, στον 18ο 
του Πιρανέζι και στον 19ο του Ισπανού

της Αθηνάς Σχινά
Γκόγια, ενδεικτικά.

Τέλος, η λιθογραφία είναι νεότερη τέχνη 
και κάνει την εμφάνισή της μόλις το 1798 
στο Μόναχο, με εφευρέτη τον Αλόις Σένε- 
φέλντερ. Αρχικά εμφανίστηκε χωρίς καλ
λιτεχνικές αξιώσεις, αργότερα όμως δια
δόθηκε ευρύτατα και παρουσιάστηκαν με 
την τεχνική αυτή αυτοδύναμα καλλιτε
χνικά έργα, από τον 19ο ήδη αιώνα, όπως 
τα έργα των Γερμανών Βάγγενμπάουερ, 
Ντόρνερ, Μένζελ, των Γάλλων Ενγκρ, Ζε- 
ρικώ, Ντελακρουά και Ντομιέ, για να θυ
μηθούμε και τα ανυπέρβλητα σε ύφος και 
ευαισθησία έργα του Τουλούζ-Λωτρέκ.

Η ενδεικτική και σύντομη αυτή ανα
φορά στα είδη της χαρακτικής και στην 
εξέλιξή της, δεν σκόπευε, παρά να τονίσει 
την εμβέλεια της διάδοσης του έργου τέ
χνης από την μια πλευρά, καθώς και τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις όσον αφορά στις 
επιδράσεις που εξασκήθηκαν, και από την 
άλλη πλευρά, στην αυτοδυναμία των πα- 
ραγομένων έργων, και την αυτοτέλειά 
τους.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα χαρακτικά 
έργα που έφταναν στα εργαστηριακά κέν
τρα, (στα μοναστήρια δηλαδή ή τις άλλες 
πόλεις που διέθεταν καλλιτεχνικό δυναμι
κό) κι έρχονταν με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, εμβόλιαζαν τα ήδη κατακτημένα 
ιδιώματα και εμπλούτιζαν την φαντασία 
και τις εκφραστικές δυνατότητες των δη
μιουργών.

Δεν θα ήθελα εδώ να θίξω τα αμφιλεγό
μενα συντηρητικά στοιχεία που παραμέ
νουν (και συνήθως μ’ αυτόν τον όρο ανα- 
φέρονται τα βυζαντινότροπα), ούτε τα 
νεοφερμένα πρωτοποριακά για την εποχή 
τους στοιχεία που εισβάλλουν (αναγεννη
σιακά, μανιεριστικά μπαρόκ και ροκοκό), 
γιατί με την διαίρεση αυτή συρρικνώνεται 
και εκτροχιάζεται το βασικό πρόβλημα ερ
μηνευτικής εκδοχής που αντιμετώπιζαν οι 
καλλιτέχνες εκείνοι. Γ ια να γίνω σαφέστε
ρη, θα θυμίσω ότι επρόκειτο για έργα θρη
σκευτικής λαϊκής χαρακτικής, και ως εκ 
τούτου οι καλλιτέχνες ακολουθούν κά
ποιες εικονιστικές συμβάσεις. Το ζήτημα 
είναι πώζτίζ ακολουθούν και σε ποιο μέτρο
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τις αναθεωρούν, τις ανασκευάζουν ή συμ
πληρώνουν τις αντιλήψεις τους.

Η χαρακτική στην Ελλάδα εμφανίζεται 
στα τέλη του 15ου αιώνα, ιδιαίτερα από τον 
16ο κι εξής. Όταν η δυτική ζωγραφική 
διανύει το μανιεριστικό της στάδιο, η δυ
τική χαλκογραφία επαναλαμβάνει τύπους 
της αναγέννησης ακόμη, και σταδιακά ει
σβάλλουν κάποια μανιεριστικά στοιχεία. 
Από τον 17ο κι ύστερα τα πράγματα συμ
βαδίζουν περισσότερο, κι αυτό εξαρτάται 
συνήθως από τον τόπο παραγωγής και 
προέλευσης των χαρακτικών.

Τα έργα που βλέπουμε σ’ αυτήν την έκ
θεση καλύπτουν μέρος του 17ου αιώνα, τον 
18ο και τον 19ο. Θα ξεκινούσα εντοπίζον
τας τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που απο
δίδουν αυτά τα έργα. Αρχικά είναι αξιο
παρατήρητος ο συνδυασμός ημερολογια
κού και θρησκευτικού χρόνου που επιχει
ρούν οι καλλιτέχνες, σε μια προσπάθειά 
τους, εκκοσμίκευσης του θρησκευτικού 
συναισθήματος. Θα έλεγα ότι στα έργα 
αυτά που δεν εκκοσμικεύεται η θρησκεία, 
(όπως συνέβαινε στα αντίστοιχα δυτικά 
υπό τις επιταγές της παπικής αντιμεταρ
ρύθμισης), ο έλληνας καλλιτέχνης προσ
παθεί να προσοικειώσει την φύση και την 
ζωή στο τελετουργικό της εκκλησίας και 
αντίστροφα, αισθανόμενος αποδεσμευμέ
νος από περιοριστικούς δογματισμούς. Σ’ 
αυτά τα έργα διαφαίνεται μια προσπάθεια

ελεύθερης, κατά το δυνατόν, διαμεταχεί- 
ρισηςτου λατρευτικού και όχι του δογματι
κού στοιχείου, το οποίο στη συνέχεια δια- 
πλέκεται αφηγηματικά με τα στοιχεία ή τις 
καταστάσεις της ζωής. Εικονογραφούνται 
επί το πλείστον μορφές αγίων, θαύματα, 
μαρτύρια, ιερά σκηνώματα και συναξά
ρια, οι σκηνές των οποίων, παρά τις όποιες 
μερικές πλαισιώσεις (πλαίσια μέσα σε 
πλαίσια) βρίσκονται σε αγαστή συναλλη
λία με εικόνες των πόλεων, των αγρών, της 
υπαίθρου και των διαφόρων λιμανιών. Έ 
τσι κατορθώνει ο εκάστοτε δημιουργός να 
χαρτογραφεί την ποιότητα και την ποικι
λία της ζωής, η δραστηριότητα της οποίας 
τελεί υπό την θεία χάρη κάποιας ή κάποιων 
αγίων μορφών. Οι χαράξεις ιδιαίτερα στα 
πρόσωπα και τα λοιπά γυμνά μέρη του σώ
ματος, ακολουθούν τους αναβαθμούς τις 
πινελιάς της Βυζαντινής τέμπερας. Στα εν
δύματα διακρίνεται ένα στυλιζάρισμα, 
γιατί τόσο σ’ αυτά όσο και στα λοιπά δια- 
κοσμητικά μέρη των παραστάσεων, είναι 
εμφανέστερες οι δυτικότροπες επιρροές. 
Στα ενδύματα συγκεκριμένα αποδίδεται η 
βυζαντινή πτυχολογία, με μόνη την δια
φορά ότι αξιοποιούνται εκεί πληρέστερα 
τα δυτικά μοτίβα προκειμένου να αποδο
θεί όγκος,’ αληθοφάνεια και μεγαλοπρέ
πεια, η οποία ταυτόχρονα αίρεται από την 
μερική δυσκαμψία και ιδιαίτερα από την 
μετωπικότητα.

Γιατί οι άγιες μορφές παρίστανται. Αν 
θέλετε, εν ονόματι αυτών, εκτυλίσσεται η 
όποια αφηγηματική πλοκή της παράστα
σης, αλλά οι ίδιες οι μορφές δεν παρεμβαί
νουν. Απλώς συνοικούν με τα ανθρώπινα 
δρώμενα, συμπαρίστανται στον ανθρώ
πινο μόχθο, τον κάματο και υποβοηθούν, 
υποστηλώνουν την ανθρώπινη ελπίδα. Η 
λεπτομερειακή και κάποτε συνεκδοχική 
αφηγηματική πλοκή, η οποία εκτυλίσσεται 
οριζοντίως, κατακορύφως και κυκλοτε- 
ρώς περί τα άγια πρόσωπα, δεν παρεμπο
δίζεται από την παρουσία τους, ούτε φυ
σικά επισκιάζεται από αυτήν. Αντιθέτως 
τα μικρογραφούμενα και περιπτωσιολο
γικά επεισόδια με βάση την παρουσία των 
αγίων προσώπων απολογούνται στις επι
φάνειες εν χώρω και χρόνω, κι έτσι ο καλλι- 
τέχνης έχει την αίσθηση της πολυτιμότητας 
της επιφάνειας, την οποία ουσιαστικά 
υφαίνει ή κεντά με το κοπίδι ή την χαρα
κτική του πούντα (το μυτερό του εργα
λείο), καλύπτοντας ομιλητικότατα και συ
ναινετικά όλα τα σημεία που του αφήνει 
ελεύθερα η παρουσία των αγίων προσώ
πων. Ασφαλώς αυτή η αίσθηση είναι γνώ
ριμη ως ιδιομορφία της λαϊκής του ιδιο
συγκρασίας, που δεν αφήνει καμιά επιφά
νεια κενή, λόγω του νόμου του χόρορ βά- 
κουι (που είναι ο «τρόμος του κενού»). Το 59  
άλλοθι που του αφήνει ως εκφραστικό πε-

......■>
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Η Μονή Αγίου Παντελεήμονος (Ρωσικό) στον Αθω. Χαλκογραφία έτους 1836.

ριθώριο η αγία μορφή, ο καλλιτέχνης το 
αξιοποιεί κατάλληλα, προεκτείνοντας τα 
ρεαλιστικά στοιχεία στον κόσμο της ελεγ
χόμενης φαντασίας.

Έτσι, η αφήγηση συνδυάζει ρεαλιστικά 
στοιχεία και θρυλούμενα, πραγματικά και 
φανταστικά, σε μια πειστική και δόκιμη 
πάντοτε αναλογία. Η μικρογραφική του 
αντίληψη συνδυάζεται με την παρατακτι- 
κότητα, κι επειδή ο χρόνος (λόγω της πα
ρουσίας των αγίων προσώπων) αντιμετω
πίζεται ως ενιαίος, διαπιστώνονται αρκε
τοί αναχρονισμοί ή ετεροχρονισμοί και 
κάποτε συγχρονίες, σχετικά με τις δραστη- 
ριότητές τους. Τ α περιγραφόμενα συλλαμ- 
βάνονται από ποικίλες προσφερόμενες 
οπτικές γωνίες, συνδράμοντας την παρά
σταση με τα επ ιμέρους οντολογικά τους αν- 
τικρύσματα.

Σημαντικό ρόλο στην διάταξη των εικο- 
60  νιζομένων και την διαμόρφωση του εικα

στικού πεδίου, παίζει ο διάλογος των

προοπτικών διαστάσεων.
Παρατηρείται: α) η σημασιολογική βυ- 

ζαντινότροπη και επιπεδική προοπτική, β) 
η αρχαιοελληνική παρατακτική και κατά 
ζώνες κατακόρυφες προοπτική και γ) η 
αναγεννησιακή ψευδαισθητική προοπτική 
με σημεία φυγής. Προκειμένου να χαρτο
γραφηθεί περιπτωσιολογικά, αφηγημα
τικά και πολύπλευρα αυτός ο κόσμος, τα 
σημεία οράσεως τροποποιούνται στα επί 
μέρους στοιχεία ή παρουσιάζουν ενδιαφέ
ρουσες συναιρέσεις ή διαπλοκές. Σημεία 
οράσεως με κατόπτευση ή διαγώνια προ
σέγγιση του χώρου, προκειμένου να απο
δοθεί το βάθος, (δηλαδή η λεγόμενη προο
πτική του «αετού») συνδυάζονται με την 
οπτική προσέγγιση από τα χαμηλά σημεία 
(προοπτική «βατράχου»), ούτως ώστε τα 
τεκταινόμενα να συλλαμβάνονται από 
σφαιρικότερες πλευρές. Παρά την όποια 
διακοσμητικότητά τους, οι επί μέρους πα
ραστάσεις δεν χάνουν την μετωπικότητα,

την αυστηρότητά τους, αλλά και την αμε
σότητα, την παραδοξότητά τους και την 
ζωντάνια τους, κι αυτό οφείλεται στον 
τρόπο που εικονίζονται.

Τέλος, τα έργα αυτά είναι πεδία αλληλο- 
δανειοδότησης, από την άποψη ότι δια- 
κρίνονται επιδράσεις που έχουν ασκηθεί 
από την μνημειακή τέχνη (ζωγραφική, γλυ
πτική, αρχιτεκτονική) και ακόμη τύποι 
που διαδόθηκαν μέσω της χαρακτικής κι 
επηρέασαν την μικροτεχνία (κεντητική, 
υφαντική, αργυροχοία, ξυλογλυπτική) ή 
αντίστροφα αντανακλάστηκαν οι κατα
κτήσεις τους στα χαρακτικά αυτά. Χρησι
μέυσαν άλλωστε τα έργα αυτά ως πρότυπα 
έμπνευσης και δημιουργίας.

Εισήγηση της Αθηνάς Σχινά στο Συμπόσιο για 
την Λαϊκή Χαρακτική, που έγινε στο Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης και παράδοσης, στην Αθήνα, 
τον Φεβρουάριο του 1989.
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Ανθουλα Δανιήλ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
Τρία δοκίμια 
για τον Τάκη Σινόπουλο 
Σμίλη, 1989

Τα τρία δοκίμια για τον Τάκη Σινό
πουλο που συναποτέλεσαν έναν καλαί
σθητο μικρό τόμο είναι δουλειά που έχει 
ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Τώρα 
όμως και τα τρία μαζί δίνουν μια αί
σθηση συνολικότητας αφού ασχολούν
ται με τις τρεις βασικές συντεταγμένες 
της ποίησης του Τάκη Σινόπουλου.

Ο συγγραφέας στο προλογι κό του ση
μείωμα γράφει: «ο Θάνατος και ο έρω
τας υπήρξαν οι προσφιλείς συντεταγ
μένες του (του Τάκη Σινόπουλου) αλλη- 
λένδετες πάντοτε, αλληλοσυγκρουόμε- 
νες και ασυμφιλίωτες. Το ρεμβώδες, 
ονειρικό και αλλόκοσμο σκηνικό... η επι
κράτεια του θανάτου και η πάλη του με 
τη ζωή καθώς και η αναζήτηση νέου εκ
φραστικού προσώπου, αυτές οι τρεις 
διαστάσειςτηςποιητικήςτου... πιστεύω 
ότι αποτελούν τα πιο επίσημα στοιχεία 
τηςποιητικήςτουτα υτότη τας. Κα ι α υτό 
ακριβώς υπαγόρευσε την επιλογή του 
τριπτύχου που παρουσιάζεται σ' αυτό 
το βιβλίο». Φαίνεται λοιπόν καθαρά 
ποιο είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. 
Το τρίπτυχο αποτελείται από το πρώτο 
μέρος στο οποίο ο συγγραφέας δια
πραγματεύεται τη λειτουργία του ονεί
ρου (χρόνο, σκηνοθεσία, ονειρικούς με
τασχηματισμούς, ονειρική γλωσσοπλα- 
σία,σημασίατουποιητικούονείρου),το 
δεύτερο μέρος και τα προσωπεία του 
θανάτου (μεταμορφώσεις, μάσκες, 
«πράγματα» πουπαίρνουντη θέση συμ
βόλων) και το τρίτο στο οποίο γίνεται 
λόγοςγιατηναγωνίατηςποιητικήςγρα- 
φής: «Η αδιάλειπτη ...μέριμνα για την 
ανανέωση τηςέκφρασηςπαίρνει μορφή 
αγωνιώδους αναζήτησης στον Τάκη Σι
νόπουλο. Η περιπέτεια της μορφής ταυ
τίζεται με την περιπέτεια της γρα
φής...».

Ο Δημήτρης Πλατανίτης έχει ακριβή 
αίσθηση του μέτρου και του λόγου και 
προσεγγίζει με μεγάλη σοβαρότητα και 
ευαισθησία το θέμα του.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Θ. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
Μονόλογος για δύο 
Εκδόσεις Παρασκήνιο 
Αθήνα, 1989

Ό χι μόνο από το μότο «περίλυπος 
εστίν η ψυχή μου έως θανάτου» αλλά 
από όλη την ποιητική συλλογή φαίνεται 
η έντονη επίδραση από τη θρησκεία, 
μαζί όμως μετηναγωνίαπουπροκύπτει 
από την προδοσία, την τιμωρία και την 
αδυναμία του ανθρώπου. Η θρησκευ
τική πίστη αφήνει πολλά ερωτηματικά 
και αναπάντητα ερωτήματα:

Μου 'δωκες τη ζωή/μ' ευλόγησες στον 
Ιορδάνη,/μου 'δωκες μαθητές./Ύστερα 
με σταύρωσες, (σελ. 14).

Μ' ευλόγησες,/μου 'πλυνες τα πόδια,/ 
μου 'δωκες ψωμί/Ύστερα, μ'έστειλες να 
σε προδώσω (σελ. 15).

Και ο μονόλογος για δύο συνεχίζεται 
στους λαβυρίνθους του κενού, στο π α 
ράλογο και ανεξήγητο, στηντραγική κα
τάληξη.

ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
Σταλαγμίτες 
Αίνος, Αθήνα, 1987

Ποιητική συλλογή 44 σελίδων με ποιή
ματα σαν ανάλαφρα τραγουδάκια που 
προσπαθούν να αγγίξουν τα καθημε
ρινά προβλήματα και τους καημούς της 
ζωής:

Η ζωή μας εξελίσσεται/σαν μια θανή 
μέσα στο χρόνο/αντί για ελιγμούς/λυγ
μούς μετράμε
Παντού σπαράγματα σπαρμένος ο ου- 
ρανός.
Οι αμυχές γίναν σφραγίδες της αν
δρείας.
Με τα φορεία κουβαλάμε τραυματίες 
απ' τη στερνή ανθοφορία του καλοκαι
ριού. (σελ. 13).

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ
Τα μαλθακά ρομπότ 
Διογένης 1989

Ποιητική συλλογή σε τρία μέρη. Το 
πρώτο «Η παλαίστρα της ζέστης», το 
δεύτερο «δεκατέσσερεις παραλλαγές 
του Πάσχα και της Άνοιξης» και τοτρίτο 
«Ο ποιητής στο παζάρι». 

Δείγμαγραφής:

Την ποίηση δεν σου τη δικαιολογούν 
απ' ό, τι γράφεις ταμισά σου φεύγουν σε

γιατρούς 
τ'άλλα μισά τα παίρνει η Εφορία- 
κόβουν τις λέξεις ζυγίζουν τις συλλαβές 
και τις αποθηκεύουν σε τεράστιες κατα

ψύξεις

Γι'αυτό κι οι ποιητές

αν και με κοπο
περνούν σε μια παρανομία που τη λένε 
μοναξιά.

ΑΝΝΑ ΜΥΚΠΝΙΟΥ- 
ΔΡΥΜΠΕΤΑ
Ελύτης και οουρρεαλισμός 
Η καταγραφή μιας επίδρα
σης 
Παρατηρητής 1988

Η συγγραφέας του βιβλίου προσπα
θεί να εντάξει τον Ελύτη στο σουρεαλι
στικό κίνημα. Το βιβλίο αποτελείται από 
138 σελίδες και είναι χωρισμένο σε τρία 
μέρη. Ο τίτλος, στο πρώτο σκέλος του 
-Ελύτης και σουρρεαλισμός- είναι 
πολύ ευρύς για το θέμα του, ενώ με το 
δεύτερο σκέλος του παραπέμπει σε μια 
καταγραφή. Αυτή η καταγραφή θα 
μπορούσε να θεωρηθεί μια βιαστική 
ιστορική ανασκόπηση του σουρεαλι
σμού με αποσπάσματα από τα μανιφέ
στα του Breton, την ιστορία του σουρεα
λισμού του Nadeau και τα «Ανοιχτά Χαρ
τιά» του Ελύτη.

Το βιβλίο είναι γραμμένο σε απλό π α 
ρατακτικό λόγο και δεν αποτελεί σχόλιο- 
ερμηνεία σε κάποιο ελυτικό θέμα. Στον 
απροειδοποίητο αναγνώστη που θα 
'θελε να δει άκοπα και γρήγορα το σου
ρεαλιστικό κίνημα δίνει κάποιο υλικό. 
Στον επαρκή αναγνώστη όμως δεν έχει 
να πει κάτι καινούριο, εφόσονπρόκειται 
για πράγματα ειπωμένα και γνωστά. 
Αυτά ως προς την ουσία.

Ως προς τον τύπο τώρα το βιβλίο π α 
ρουσιάζει πολλά ορθογραφικά, συντα
κτικά και φραστικά λάθη, τόσα πολλά 
που να μην μπορεί να τα καλύψει το άλ
λοθι του τυπογραφικού. Τούτο δηλώνει 
άγνοια της ελληνικής γλώσσας και των 
τύπων της γραμματικής. Π.χ. το λανθά- 
νων, το παρών, εξερευνεί, προσάρτο- 
νται, ευαισθητοποιήται, αρνήται, κυ- 
κλοφορόνται, προχωρόντας, θεωρή- 
ται, προτωτυπία, διατυρώνται, προ- 
δώθηκε, θέλεται, μύνημα, αποποιήται, 
έχοντας παράγει, να μην επιχειρήσεται, 
απώγειο. Αυτά ως προς την ορθογρα
φία. Στη διατύπωση επισημαίνουμε: 
απογορεύονταν να διακόπτουν; απο
φασίζουν να απέχουν, πολύ περισσό
τερα (αντί πολύ περισσότερο). Αάθη 
ακόμη πολλά επισημαίνονται σε στίχους 
όπως: νύχτα αντί νυχτιά, Συναυλία των 
Υιακίνθων αντί Υακίνθων; ουρά αντί 
σαύρα, μαζύ-μαζί (και με ι και με υ) Αυ- 
τουπνώσεις (χωρίς διαλυτικά) πότε- 
ττότε αντί ποτέ-ποτέ, εγκλητικοί τόνοι 
λείπουν όπως: αποτύπωμα σου, προσ- 
κάλεσμάσου(εδώλείπει ο κύριοςτόνος), 
και πάρα πολλά ακόμη. Η επιλογή της βι
βλιογραφίας φαίνεται ιδιαίτερα βαρύ-61 
γδουπη και «μεγαλοπρεπής» για το πε
ριεχόμενο.
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ΠΟΛΥ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τοπίο του μύθου 
Αθήνα 1989

Η ποιήτρια με συγκίνηση και ευαισθη
σία αγγίζει τα τοπία του μύθου της και 
καταγράφει τις συναισθη ματι κές της εν
τάσεις τώρα που ο χρόνος φαίνεται ότι 
ισοπέδωσε όλες τις ανησυχίες της τρέ
χουσας ζωής και έκαμψε όλες τις αντι
στάσεις.

Γεμάτη ταραχή και φλόγα όμως η ώρα 
του μεταιχμίου φαντάζει σαν καινού
ρια ανατολή και μέσα από την φαινομε
νικά ήρεμη κοίτη τους αναδύονται οι κα
τασταλαγμένες ταραχές:

Ενάντια σε μια απρόσωπη, επίπεδη 
εποχή
καινούργια αφετηρία 
συναίσθηση οδυνηρής ωρίμανσης.

Η ζωή που καταναλώθηκε ανάμεσα 
στα «κούφια λόγια και τα μικρά ομοιό
μορφα συμβάντα» αποτέλεσε «φραγμό 
στ' αγέννητα όνειρα». Κι όμως η ζωή δεν 
τελειώνει έτσι, έχει ένα νόμισμα να εξαρ
γυρώσει. Ο γενέθλιος τόπος επανέρχε
ται στα όνειρα:

Πάντα γεννιέται μέσα μου όραμα, οπτα
σία

ο Πειραιάς της νιότης μου, ο Πειραιάς τ', 
ονείρου.

Και η αγάπη επίσης επανέρχεται:

Μυστήριο ζωντανό
μεθυστικό του παραλογισμού τραγούδι 
αγέρι ηδονικό, σαρωτικό.

Μνήμες, παράπονα, ομολογίες, απο
ρίες και άλλα της ψυχής «κρυφομιλήμα- 
τα» συνθέτουν τα τοπία του μύθου της 
Πόλυς Τζωρτζοπούλου που καταλήγει:

Κι εγώ κοντά σου φθόγγος αγάπης, 
στιγμές πολύχυμες, στιγμές αιώνες, 
παίρνω τον κόσμο απ' την αρχή.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔΑΡΑΚΗΣ
Το τραίνο του μεοονυχτίου 
Αθήνα 1988

Αυτή τη φορά ο Κώστας Ροδαράκης 
αποφάσισε να μας τρομάξει μ' ένα πεζό 
χαι όχι ποιητικό θρίλερ. Και το λέω αυτό 

62 γιατί δεν πάει καιρός που διάβασα κάτι 
ανάλογο και... φοβήθηκα. Αυτή τη

φορά λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια 
αλλόκοτη ιστορία σ' ένα τρένο που ταξι
δεύει, ταξιδεύει, κι όλο ταξιδεύει χωρίς 
ποτέ να φτάνει στον προορισμό του. Το 
δρομολόγιο έχει πορεία πίσω μπρος και 
κυκλικές διαδρομές. «Μετά τη δέκατη 
κυκλική διαδρομή... θα ακολουθήσουμε 
ευθείαπορεία...»

Στο τρένο ο «ήρωας» του έργου γνω
ρίζει έναν φλαουτίστα. «Τους πρώτους 
μήνες, αν εξαιρέσει κανείς τη βροχή που 
σχεδόν δε σταμάτησε, όλα πήγαν καλά... 
ο καιρός περνούσε. Περάσαμε ατέλειω
τες κοιλάδες και πολίχνες, αλλάξαμε 
πόλεις, είδαμε τις συνήθειες πολλών αν
θρώπων... Το τραίνο ορμούσεμεΙΟΟμί- 
λια την ώρα και ήταν πολλά αυτά που 
έπρεπε να ειπωθούν... Ώ σπου ένα 
βράδυ ο μονόχειρας αυτός φλαουτί
στας , β ρέθ η κε δολοφον η μ ένος στο π  ί σω 
βαγόνι, και στη μέση περίπου της δια
δρομής, μ' ένα μαχαίρι καρφωμένο στην 
πλάτη και χωμένο βαθιά μέχρι τη βάση 
της καταστόλιστης λαβής... Μετά από 
πολλές περιπέτειες και πολλά ανεξή
γητα επεισόδια έμεινα μόνος στο τραί
νο... Πρέπει ακόμη να ομολογήσω ότι τα 
γραφόμενα που ακολουθούν προορί
ζονται αυστηρά για αναγνώστες με δια
νοητικές ταραχές, επιρρεπείς σε παραι
σθήσεις προχωρημένης αποσύνθεσης, 
και τέλος, σε αυτούς μόνο που φέρουν 
την υστερική τύφλωση και αφασία».

Κι εδώ ο αναγνώστης, που δεν υποφέ
ρει από όσα διαβάζουμε ότι πρέπει να 
υποφέρει, πιάνει κάποιο νήμα και βρί
σκει κάποιο νόημα αυτού του παράξε
νου και ατέλειωτου ταξιδιού στις χώρες 
του Ασυνειδήτου, στο Λαβύρινθο των 
αφανών διανοητικών ταραχών και στα 
εγκλήματα που θυμίζουν Τζακ Αντερο
βγάλτη. Διαβάζουμε προς το τέλος της 
ιστορίας: «Πρώτα, όμως, θα πλαγιάσω 
μαζί τους τρεις νύχτες στη σειρά, και 
μετά θα τις θάψω μ' όλες τις τιμές σαν 
αυτοκρατορικές βασίλισσες... Ήδη το
ποθετώ στο βάθρο το δεύτερο ακέφαλο 
και αιμοχαρές είδωλο. Ό σο για την άλ
λη , δε θα ση κωθεί ποτέ... το αιχμ η ρό μα- 
χαίρι μου βυθίστηκε ως τη λαβή ανά
μεσα στους ώμους της και η ραχοκοκα- 
λιά της τράνταξε, σαν να την πέρασε σει
σμός. ΕΠΡΕΠΕ να πεθάνει... Για την άλλη 
που είναι πίσω από την πόρτα, δεν έχω 
να σας πω  τίποτα.. .Για τον φλαουτίστα 
που με ρωτάτε, δεν έχω τίποτα να σας 
πω... Μια θέση στην κόλαση ίσως να 
αξίζει μια ολόκληρη ζωή... Αντάξιος της 
δικής μου μουσικής ΕΠΡΕΠΕ να πεθάνει. 
Με το κωλοφλαουτάκι του μ' είχε τρελά
νει...»

Έχουμε λοιπόν τον Κώστα Ροδαράκη 
σε μια de ρΓοίιιηάΐΒ εξομολόγηση ή απο
λογία ή παραλήρημα ή παραίσθηση ή 
«υστερική τύφλωση και αφασία» ή 
πραγματοποίηση όλων εκείνων που 
πριν δυο χρόνια απειλούσε στα «Απο

σπάσματα μιας ατέλειωτης γραφής». Το 
ύφος επίσης είναι πετυχημένο και η μά
σκα του ανισόρροπου πείθει τον ανα
γνώστη ότι πράγματι εκείνος ο φλαου
τίστας με το κωλοφλαουτάκι του τον 
είχε τρελάνει. Δε χρειαζότανε και πολύ 
άλλωστε... και θα ξαναγράψω τη 
φράση του: «στο κάτω κάτω όλοι είναι 
ασυμβίβαστοι κι εσύ ένας τρελός».

ΝΤΕΝΙΖ ΡΩΝΤΑ
Η μοναξιά του μπλε 
Πλέθρον, 1989

Το βιβλίο αποτελείται από 90 σχεδόν 
σελίδες και φαίνεται ότι είναι ένα χρωμα
τικό μυθιστόρημα· και το λέω έτσι γιατί 
οι πρωταγωνιστές είναι τα χρώματα.

Το υλικό συντίθεται όπως ο ζωγραφι
κός πίνακας και συχνή είναι η αναφορά 
στα εικαστικά αρχίζοντας με τον λου- 
λακί κιθαριστή του Πικάσο και τελειώ
νοντας με το Δαβίδ του Μικελάντζελο 
(που δεν είναι βέβαια ζωγραφική). Το 
μπλε κυριαρχεί* διαβάζουμε: «Τα μελα
νώματα των Ίνκας», «Τα Γαλάζια σου 
Πράματα», η «Γαλάζια Ραψωδία του 
Γκέρσουιν», τα «Μάτια Μπλε». Δεν είναι 
όμως μόνο το μπλε αλλά και τα άλλα 
χρώματα που το πλαισιώνουν έχουν το 
ρόλο τους: «Κύριοι, το Μπλε Κόμμα διε- 
λύθη, το Μωβ Κόμμα έχει μειωθεί ανεπι
στρεπτί σε Ροζ... Οι αναρχικοί διαδηλώ
νουν συνεχώς για την απουσία του ου
ρανού και τα λαϊκά στρώματα ζητούν 
επίμονα να αντικατασταθεί ο καινού
ριος τύπος «μπανάνες δια χρωματικής 
αναιρέσεως» μετοπατροπαράδοτο αγ
γούρι...». Κρύβει άραγε το σχήμα και το 
χρώμαπολιτικό υπαινιγμό; Μάλλονναι, 
αφού το βιβλίο με τη χρωματολογία του 
αποκαλύπτει το σαρκασμό και την ειρω
νεία του για τα πολιτικά πράγματα, 
τους τίτλους και τα αξιώματα:

«Μετά την εξαφάνιση του προέδρου 
Γλαύκου Γαλανόπουλου... Ο υπουργός 
Φιγούρας και Γενικών Εντυπώσεων, ο 
υπουργός Εκτάκτου Ανωμαλίας, ο 
υπουργός άνευ Παλέτας, ο υπουργός 
Κατασκοπείας και Ξένων Υποθέσεων 
που δεν μας Αφορούν...». Τα άλλα χρώ
ματα επίσης: «Η καφέ σημαία με το κί
τρινο ιδεόγραμμα θα στήριζε τα νέα ιδα
νικά».

Είναι φανερό λοιπόν ότι έχουμε να κά
νουμε με μια πολιτική πράξη από την 
ανάποδη αφού «η πολιτική συνεχίζει να 
μιλάει τη γλώσσα του επουσιώδους».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
Άρση Βαρών 

Αθήνα 1988



Αντί προλόγου στην ποιητική συλ- Μια βαθιά μελαγχολία είναι διακριτικά Οι118σελίδεςμεταποιήματατουΑ.Ν. 
λογή του Γ.Ε. προτάσσεται ένα μακρο- απλωμένη σ' όλα τα ποιήματα, χωρίς είναι γεμάτες απότιςαναμνήσειςτου και 
σκελές ασύνδετο, ουσιαστικό και κατη- όμωςταραχή ή αγανάκτηση. τιςπεριπλανήσειςτου σε χώρες μακρινές
γορούμενο, χωρίς το συνδετικό είναι. Έ- _________________________________  και εξωτικές. Οτόνοςτου ήπιος, γλυκός,
τσι μπαίνουμε κατευθείαν και χωρίς ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ήρεμος, ερωτικός, όπως στο ποίημα Το
ανάσα σ' ένα χώρο όπου όλα φαίνονται i / .) n fr )C lJF )C πρόσωπό σου, που είναι γραμμένο θα
αποσπασματικά, ελλιπή ανεπαρκή, θλι- r Ρ  ν ' Q ™ λέγαμε μετοντρόποτου Κ. Καβάφη:
βερά, ανικανοποίητα. Η τελευταία Ε κο. Κ α ο ε ίρ ο ς  1989
φράση του ασύνδετου «χωρίς εσένα» σε --------------------------------------------------  Αβέβαιο γκρίζο μιας ιδεόληπτης
απόσταση από το υπόλοιπο σώμα δεί- Ο καλβικός στίχος Και με φως και με αδιαλλαξίας το πρόσωπό σου 
χνειτιμπορείναείναιτο«μαζίμ'εσένα». θάνατον ως προς το πρώτο μέρος του σκόρπιζεν έμοιαζεπαρμένον 

Κι έπειτα τα ποιήματα. Πολλοί από- και μετηνπροσθήκητου Κυρίωςγ'\νετα\ από πίνακα του Max Ernst 
ηχοι από δημοτικά τραγούδια αλλά και τίτλος της ποιητικής συλλογής του Θα- ένας έφηβος ύπνος ερχόταν 
από γνωστούς ποιητές. Σεφέρης, Ελύ- νάση Βενέτη και μας αφήνει να ανιχνεύ- έφευγεν
της, Καβάφης. Θραύσματα αποθησαυ- σουμετην κρυμμένη ελπίδα. Κυρίωςλ οι- ερχόταν έφευγε σε διαπραγματευόταν 
ρισμένα μέσα στο ποίημα παραλλαγμέ- π ό ν  αλλά όσο κι αν αυτό το επίρρημα -ό τα ν -  η νύχτα σε ψαχούλευε 
να, ενταγμένα στον καινούριο κόσμο βαραίνει στην πρόταση δεν μπορούμε
τους: να μην υποψιαστούμε και το συμπληρω- Μα με θάρρος των ανθρώπων

ματικό του φωτός, σκοτάδι, πίσω από που πόνεσαν ενέδιδες τελικά, 
μονοκοτυλήδονα συναισθήματα κάθε στίχο : Το πρόσωπό σου τότε πάλι
αφήνω το χρόνο να κυλά μεσ 'απ'τα  δά- σκόρπιζε και φάνταζε παρμένον
χτυλάμου Απλώσαμε την τσόχα /  Μοιράσαμε τα οπό πίνακα του Max Ernst (σ. 69).
συμπαρασταθείτε μου χαρτιά/Κράτησες για πάρτη σου/τα ση-
κεραμεούνκαιφαύλον μαδεμένα. Αλλοτε πάλι με στοχαστική διάθεση

Οχρονοςστεκόταν/ακριβώςπίσωσου/ παρατηρεί :
Μερικοί στίχοι δίνουν την εντύπωση ση- Μαρτύραγε τα νούμερα (σελ. 15). Οι λίγες χαρές τρίβονται καθώς/σκαλο-
ματολογίου και μέσα στη λιτότητα της Κι αργά πια να σκέφτομαι /  ποιος έχει πάτια μουσείου μέσα σου’ 
έκφρασής τους αφήνουν πυκνό κατα- χάσει/ή κερδίσει/το παιχνίδι (σελ. 16). δε σημαίνουνσημαίνονται/ 
στάλαγμα: στα πολλά και καταλυτικά μήπως. (σ.

Ενδεικτικό της ίδιας διάθεσης και το 100).
Και πόσο μεγεθυμένο/το σκοτάδι/που ποίημα «Αιωνιότης»: Συχνά η εικόνα προβάλλει απροσδό-
ψηλαφώ. κητη:
Δεν ξέρω ποτέ/πώς πρέπει να τελειώνει/ Σ' ένα παγκάκι λέξης/ξάπλωσα/να κοι- Οι μέρες με σεργιάνιζαν
ένα ποίημα. μηθώ/μαζί σου. (σελ. 28). κάποτε στα μάτια σου. Ιριδισμοί
Οι σκιές των λέξεων /  προδίδουν την /  στο πρόσωπο-Μεξικανικό
αληθινή ηλικία της μοναξιάς. Οποιητήςδεν απελπίζεται, μπλοφάρει : πλήθος -  έλεγες· δεν ή τα ν  ήταν (σ .104).

Διαθέσεις ευχάριστες που συμπορεύον- Πέταξες τον τέταρτο άσσο./Σιωπή - με --------------------------------------------------
ται ταιριαστά με τις αντίθετές τους και βέλη και πηγάδια./Ρέστα, ψιθύρισα, με
δημιουργούν την ολότητα του ψυχικού φουλ/του έρωτα. (σελ. 38) · Λ Ε Ο  Μ Π Ο Υ Σ Κ Α Λ ΙΑ
κόσμου. Το θετικό απέναντι στο αρνητι
κό. Όμως ξέρει καλά ότι η Αξιοκρατία του Ο δρόμος TOU ταύρου
Hoc,, η ελεγεία η ογεία/είμα, η γη/που μετφ Δημ. Κωστελένος
φύεται η θλίψη /είσαι το άγουρο όνειρο/ Αρχίζει απότη μάρκα/του αυτοκινήτου/ I Λ ό ρ ο ζ
κι είμαι αυτός που το ονειρεύεται. και τελειώνει /  μεσ' στον αριθμό στεφα-
Βρέχει σε όλες τις γυναίκες που αγάπη- νιών/της κηδείας, (σελ. 40). Το θέμα του βιβλίου εκτείνεται σε δώ-
σα. Κοντά σου ζω τη φρίκη της χαράς/ δεκα κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο κι ένας
νηστεύω τη θλίψη/σ' έχω και δε σ' έχω/ Παρόλα αυτά ο ποιητής αντιστέκεται: τόπος, κι όλοι οι τόποι της Άπω Ανατο- 
μασεφορώ/σαλευκόπουκάμισο/πάνω  με κεφαλαία: λής.
στο σώμα μου /  και μ 'αυτό βουτώ/στο Στην Εισαγωγή διαβάζουμε: «Τον
ποτάμι/που είναιχρόνος/και νερό. ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΕΠΙΔΕΝΩ: τίτλο Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ τον εμ-

ΗΖίΐΗ ΟΝΕΙΡΟ, ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΠΟΙΗΣΗ πνεύστηκα από ένα βιβλίο του Ζεν, Οι
Ο ποιητής με τα σύνεργά του, τις λέξεις ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗΣ Ταύροι, γραμμένο το 12ο αιώνα από τον
του, σε ερωτική σχέση μαζί τους, σ' ένα ΣΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ κινέζο δάσκαλο του Ζεν, Κακουάν. Στην
τρυφερό εξομολογητικό απόσπασμα: ΩΡΕΣ ιστορία αυτή ο Ταύρος αντιπροσώπευε

ΚΑΙ ΣΥ, ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΚΟΙΤΟΥΣΕΣ τη ζωική ενέργεια, την αλήθεια και τη 
συλλέγω/στοργικά τις λέξεις/λέξεις που ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, δράση. Ο δρόμος αφορούσε τα βήματα
περιγράφουν και εκφράζουν /  κι άλλες ΚΑΘΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΘΝΗΤΟΣ ΠΕΤΟΥΣΑ που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει μέσα
που μελαγχολούν ευγενικά/ή ευθυμούν ΜΕ ΤΑΦΤΕΡΑΤΟΥ ΕΡΩΤΑ στη διαδικασία αναζήτησης της ενόρα-
απροσδόκητα /  αυτές που φτερουγί- _________________________________  σης, για ν' ανακαλύψει τον εαυτό του,
ζουν/στην άκρα συννεφιά/κι αυτέςπου  για ν' αποκαλύψει την αληθινή του φύ-
κάθονται, απαλά/  στη γυάλινη επιφά- ΑΘΑΝ. Β. ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ση». Το βιβλίο ανήκει στο χώρο της φιλο-
νεια των πραγμάτων/μα πιο πολύ εκεί- χ 0(^ υ α  υ α ύ ο ο  σοφίας, και καθώς είναι γραμμένο μετη
νες /  που προϋπάρχουν των συναισθη- ^  ρχ '  ιο ω ο  Μ°ΡΦΠ των ταξιδιωτικών εντυπώσεων 63
μάτων/ αυτές που πρώτα/σημαίνουν/ ^ΚΟ. I Λ α ρ ο ς  \ 9ο9  γίνεται ενδιαφέρον καιπροσιτό και στον
κι ύστερα τις ζούμε. ------------------------------------------------- μέσο αναγνώστη.
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