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Αφιέρωμα

α φ ι έ ρ ω μ α

στην
Πορτογαλική Λογοτεχνία

Επ ιμ έλεια : Γιώτα Χάρη

Δέκα χρόνια μετά...
Δέκα χρόνια πέρασαν από «την πρωταρχική, την ολόκληρη και 
αγνή μέρα...». Σκοπός μου εδώ δεν είναι να κάνω τον απολογισμό 
εκείνης της επανάστασης, ούτε την ενεργητική ή παθητική 
απογραφή ενός κινήματος που γεννήθηκε κυρίως από τα δεκατρία 
χρόνια ενός αποικιακού πολέμου κι από ένα στρατό κουρασμένο 
να καταδιώκει ένα παγκόσμιο εχθρό και που στράφηκε ενάντια 
στην πολιτική εξουσία που τον είχε στείλει να πολεμήσει στην 
Αφρική λαούς που αγωνίζονταν για δίκαιες διεκδικήσεις: ο 
στρατός θα κατορθώσει ν ’ ανατρέψει την παρανομία που κυριαρ
χούσε και το καθεστώς του Σαλαζάρ, που κυβερνούσε τη χώρα 
κρατώντας την στο περιθώριο της ευρωπαϊκής εξέλιξης, ιδίως 
μετά την πτώση των φασιστικών καθεστώτων το 1945, απομονώ
νοντας από τον κόσμο την αυταρχική πορτογαλική εμπειρία μέχρι

τον τελικό αφανισμό της. Αυτό το κείμενο, λοιπόν, δεν είναι 
καθόλου μια ιστοριογραφική άσκηση, αλλά απλά και μόνον ένας 
περιθωριακός συλλογισμός, ηθικολογικός ας πούμε, πάνω σ' αυτό 
που υπήρξε για μένα, ένα εκπατρισμένο Πορτογάλο στη Γαλλία, η 
παράξενη «επανάσταση τα γαρύφαλλα» στη χώρα μου. Δεν θα 
ήθελα επίσης να σταθώ για πολύ στη σημερινή κατάσταση, στα 
δράματα, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητές της: θ’ αφήσω το 
θέμα αυτό στους επαγγελματίες πολιτικούς σχολιαστές. Θα 
αρκεστώ στο να φέρω στο νου μου την προσωπική εμπειρία 
κάποιου που, σκεπτικός για όσα συμβαίνουν στη χώρα του, γυρίζει 
για να παρατηρήσει αυτό που o Miguel Torga καθορίζει σαν ένα 
«ψέμα», σκηνοθετημένο ufró τρελούς, μια επανάσταση που ταπει-
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Δέκα χρόνια μετά ...
νώνει όποιον ήλπισε σ’ αυτή. Το μόνο που με κρατάει εδώ είναι to 
γεγονός ότι έζησα το χρόνο, η προσδοκία και η απομυθοποίηση που 
προκλήθηκαν από το θέαμα. Να λοιπόν η σωστή λέξη γι' αυτήν την 
παράλογη και μικρή επανάσταση του 1974: την αγαθή ή καμιά φορά 
παιδαριωδώς ανύπαρκτη επαναστατικότητά μας, ένα είδος χίοριά- 
τικης συνάθροισης πιθήκων, όπως λέει ο Almeida Faria στο έργο 
Lusitania.

Κάτω απ’ αυτήν την οπτική γωνία, η γενναιόδωρη και μάταιη 
επανάστασή μας εμπεριέχει χρήσιμα θέματα συλλογισμού. Πριν 
απ ’όλα, το μάθημα που περιμέναμε, ακόμα και βιωμένο ηδονικά 
σαν μια γιορτή λέξεων, παραληρεί και φθείρεται γρήγορα όταν το 
μεταφέρουμε σχεδόν ολόκληρο, όπως εδώ, στο επίπεδο του λόγου, 
προφορικού ή γραπτού, καθαρά δημαγωγικού, χωρίς να δοκιμάσου
με πρώτα να το στερεώσουμε με μέτρα που, παρ* όλο ότι είναι άβολα 
ή επώδυνα, είναι τα αυγά που πρέπει να σπάσουμε για να φτιάξουμε 
την ομελέτα. Το να το αγνοήσουμε είναι σαν να μιλάμε για τη 
σελήνη, δίχως να έχουμε κοιτάξει το άσ\ρο μας απ’ το παράθυρο. 
Κατ’ αυτή την έννοια, η επανάστασή μας, λυρική και ρητορική, 
υπήρξε περισσότερο μια λεκτική κάθαρση παρά ένας πραγματικός 
αγώνας στην καρδιά των προβλημάτων, των απαιτήσεων και των 
άμεσων αναγκών μας. Ό πω ς το 1820 ή το 1910, μιλάμε και δεν 
δρούμε (δεν ενεργούμε). Σαν Λατίνοι, παίρνουμε τις λέξεις αντί για 
τα πράγματα. Οι επαναστάτες μας ήταν ποιητές, γενικά κακοί 
ποιητές, δηλαδή πίστευαν απόλυτα στη σαγηνευτική αξία του 
λόγου. Μιλάμε με ευφράδεια και δρούμε με μια θλιβερή μετριότητα. 
Αφήνουμε άθικτα την παραδοσιακή πραγματικότητα της χώρας, 
των οικονομικών της δομών, το βλακώδες αρχαίο ύφος, τις 
άρχουσες τάξεις της, τα συμφέροντά τους, τα ελαττώματά τους, τις

ιδιοτροπίες τους, χωρίς καν να τα γρατζουν σουμε, αφήνοντας 
ανέπαφη μι« δεξιά που μετανάστευα στη Βραζιλία και την σπανια 
Λ το εσωτερικό της χώρας, υποταγμένη και άφωνη, περιμένοντας 
να γυρίσει στα πράγματα, όταν το ντελίρ,ο 0α καταβροχθίσει τον 
εαυτό του, όπως ο διάσημος Catoblépas του Flaubert.

Μου έρχεται στο μυαλό ένας στίχος του Guillevic: ««Ονειρεύεται 
πάρα πολύ». Πράγματι, ονειρευτήκαμε μέχρι τρέλας, υπερβολικά, 
με τα μάτια πεισματικά ανοιχτά σ ’ ένα φως έξο) απ το χρόνο. Σαν 
να μπορούσαμε να φτιάξουμε -  και να ζήσουμε — δυο ταυτόχρονες 
ιστορίες: την πραγματική ιστορία, αυτήν που αναφέρουν τα 
εγχειρίδια που προορίζονται για τις μέλλουσες γενιές, και την 
άλλη, την υπέρ-ιστορία, αυτήν που δεν είναι παρά φανταστική, που 
προβάλλεται με μεσιανικό τρόπο, όπου οι ψευτο-μεσίες και οι 
ψευτο-θεοί είναι τόσο αληθινοί όσο και οι πραγματικοί τύραννοι ή 
οι αυθεντικοί πρίγκιπες που μας εξουσιάζουν... Αν η αλήθεια είναι 
βρώμικη, πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε την πραγματικότητα, να 
τη λάβουμε σαν ένα ημιτελές σκίτσο αυτού που θα πρεπε να είναι. 
Η ιστορία είναι σαν τη θάλασσα του Valéry «που πάντα 
ξαναρχίζει». Το ίδιο θα έπρεπε να είναι και η 25 του Απρίλη. Τα 
λάθη και τα σαπισμένα όνειρα είναι πίσω μας· όμως μπροστά μας 
ανοίγονται ακόμα το όνειρο και η ελπίδα.

Ζοάο Μ εντινα

Μ τφρ.: Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ  Β Α Ρ Ε Λ Η Σ

Φερνάντο Πεσσόα

II III

Η ματιά μου είναι ζεκάθαρη σαν ηλιοτρόπιο.
Εχω τη συνήθεια να περπατώ στους δρόμοοζ, 

κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά, 
κοιτάζοντας πότε-πότε και κατά πίσω...
Κι ό, τι βλέπω κάθε στιγμή
είν 'ό ,τι ποτέ δεν είχα δει
και ξέρω να δινω γι' αυτό μ '  απλοχεριά...
¿έρω να 'χω την ουσιαστική αποχαύνωση 
που έχει ένα παιδί αν, την ώρα που γεννιέται,
0α σημείωνε πως γεννήθηκε στ'αλήθεια...
Νιώθω να γεννιέμαι κάθε στιγμή
για τον αιώνιο νεωτερισμό του Κόσμου...

Πιστεύω στον κόσμο όπως σε πράγμα που του 'χω κάκητα, 
γιατί τον βλέπω. Αλλά δεν στρέφω τη σκέψη μου σ 'αυτόν, 
γιατί σκέφτομαι σημαίνει δεν καταλαβαίνω...
Ο κόσμος δεν έγινε για να στρέψουμε τη σκέψη μας σ 'αυτόν
(σκέφτομαι σημαίνει τα μάτια μου ε ίν ' άρρωστα).
αλλά για να κοιτάζουμε προς αυτόν και να συμπονούμε...

Δεν έχω φύχ,σοφία- εγώ έχω αισθήσεις...
Αν μιλώ  για τη Φύση δεν είναι γιατί ξέρω πια τι είναι 
αλλά γιατί την αγαπώ, και την αγαπώ γι'αυτό. 
γιατί όποιος αγαπάει δεν ξέρει ποτέ τι αγαπάει.

ούτε ξέρει για τι αγαπάει, ούτε τι σημαίνει αγάπη...
Αγάπη είν’η αιώνια αθωότητα
κι η μόνη αθωότητα είναι να μη σκέφτεσαι...

Στο σούρουπο, γερμένος στο παράθυρο, 
και ξέροντας, με την άκρη του ματιού, πως υπάρχουν χ ω 

ράφια κατά μπροστά, 
διαβάζω ως που μου φλογίζονται τα μάτια  
το βιβλίο του Σεσάρεο Βέρδε.

Τι βαρυκαρδία μου φέρνει! Ήταν ένας χω ριάτης
που πήγαινε αιχμάλω τος εν ε/χυθερία δια μέσου της πόλης.

Ομως ο τρόπος που κοίταζε τα σπίτια  
κι ο τρόπος που παρατηρούσε τους δρόμους 
και το σύστημα με τ ' οποίο δινόταν στα πράγματα, 
είναι το σύστημα εκείνου που κοιτάζει τα δέντρα
κι εκείνου που χαμηλώνει τα μάτια στον αμαξιτό όπου πάει 

και προχωρεί
κι όπου πάει προσέχοντας τ '  άνθη που βρίσκονται στους κάποιους... 

Ι ι ’αυτό εκείνος είχε τέτοια μεγάλη θλίψη

7100 π° τέ ύ ' ε ν  είπε πωϊ  ε'Χε.
\λά πήγαινε δια μέσου της πύλης όπα>ς ο άνθρωπος που 

παει μεα α π 'τον  κάμπο
'αι λυπημένος σαν να πατικώνει λουλούδια σε βιβλία  

κο! να βαςει φυτά σε βάζα...

Μτφρ.: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

βιβλίο του Φ. Π εσσόα, Π ο ιή μ α τ α  το υ ' Α λ μ π έ ρ το  
έ φ °· Εκδόσεις Γνώση. 1982.
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Αφιέρωμα

Εισαγωγή 
στην 

Πορτογαλική Λογοτεχνία
ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Η Πορτογαλική γλώσσα εμφανίζεται κατά τον ΕΓ' 
αιώνα, μετά τον πολιτικό και διοικητικό διαχωρι
σμό της Πορτογαλίας από το βασίλειο της Καστί
λης. Ανήκει στον κλάδο των Ρομανικών γλωσσών 
και είναι αισθητή η επίδραση των διαφόρων λαών 
που κατά καιρούς κατοίκησαν το τμήμα αυτό της 
Ιβηρικής Χερσονήσου. Στους Κέλτες, για παρά
δειγμα, ανάγονται διάφορα τοπωνύμια, ενώ οι 
περισσότερες λέξεις που αποτελούν την πολεμική 
ορολογία και μέρος των λέξεων που αναφέρονται 
στην ενδυματολογία ανάγονται στους Βισιγότθους.

Πολύ σημαντική υπήρξε η επίδραση και των 
Αράβων, οι οποίοι κυριάρχησαν στην περιοχή 
μέχρι τον 11ο αιώνα. Φεύγοντας άφησαν πλούσιο 
λεξιλόγιο σχετικά με τις τέχνες, τα επαγγέλματα, 
την οικονομία, τα τοπωνύμια, τα σκεύη κλπ, το 
οποίο αφομοιώθηκε. Ακολουθεί μια φάση που 
χαρακτηρίζεται από έντονες διεργασίες και συνε
χή εξέλιξη, για να φτάσει η γλώσσα, στον ΙΕ' 
αιώνα, στη μορφή της «μοντέρνας»» πορτογαλικής 
που μιλιέται σήμερα.

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Ό πω ς και στην υπόλοιπη Μεσαιωνική Ευρώπη, 
έτσι και στην Πορτογαλία, η Λογοτεχνική Δη
μιουργία είναι αρχικά ανώνυμη και προφορική. Τα 
πρώτα γραπτά κείμενα εμφανίζονται τον ΙΒ ' 
αιώνα και είναι τα Cantigas de amigo (1189) και 
Auto de partilhas (1192).

Γεννημένη στις αυλές της Πορτογαλίας και της 
Καστίλης, η γαλικιανοπορτογαλική ποίηση εξε
λίσσεται σε δύο ρεύματα. Το πρώτο, λαϊκής και 
παραδοσιακής έμπνευσης, έχει για θέμα την αγά
πη, τη νοσταλγία και τη γυναίκα της υπαίθρου. Τα 
ποιήματα αυτά τραγουδιούνται στις λαϊκές γιορτές 
και ονομάζονται Cantigas de Amigo (Τραγούδια για 
τη Φιλία). Παράλληλα υπάρχει η αυλική ποίηση 
με χαρακτήρα περισσότερο λογοτεχνικό αλλά και 
προσποιητό, που μιμείται τους τροβαδούρους της 
υπαίθρου. Στο βασιλιά Ντίνις (ΙΓ' αιώνας) αποδί
δεται η σύνθεση των ωραιότερων Cantigas de 
Amigo.

Ο Γκαρσία ντε Ρεζέντε εκδίδει το 1516 μια 
ανθολογία με τίτλο Cancioneiro Gérai. Η ανθολο
γία αυτή περιέχει τους κυριότερους ποιητές του 
ΙΔ' και του ΙΕ' αιώνα που καλλιεργούν την 
αυλική ποίηση πάνω σε παραδοσιακές φόρμες, 
φερμένες από την Ισπανία, γ ι’ αυτό είναι και 
δίγλωσση. Το Cancioneiro Gérai περιλαμβάνει και 
ελάσσονες ποιητές, που όμως έχουν σημαντική 
θέση στα Πορτογαλικά Γράμματα για το υπόλοιπο 
έργο τους. Τέτοια είναι η περίπτωση του Ζιλ 
Βισέντε (Gil Vicente), του ιδρυτή του Πορτογαλι
κού Θεάτρου.

Lopes, ΙΕ' αιώνας), που χαρίζει στην πεζογραφία 
την αυτονομία της. Υπήρξε ο σημαντικότερος 
χρονικογράφος του βασιλείου και γι' αυτό το λόγο 
είχε αναλάβει την υποχρέωση να εξιστορήσει τη 
ζωή ορισμένων βασιλιάδων της Πορτογαλίας, 
ανάμεσά τους και ο σύγχρονός του Ιωάννης I. Τα 
γραπτά του έχουν ένα χαρακτήρα ιστορικό, προ^το- 
ποριακό για την εποχή του. Η πορτογαλική ιστο
ριογραφία αρχίζει με τον Φερνάο Λόπες.

Την ίδια εποχή, οι μορφωμένοι καταπιάνονται 
με τη διδακτική και τη δογματική θρησκευτική 
πεζογραφία καθώς και με τεχνικές πραγματείες 
για το κυνήγι, την ιππασία κλπ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Κατά τον ΙΣΤ' αιώνα η ποίηση φτάνει σ' ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο με ποιητές και έργα που μέχρι τις 
μέρες μας θεωρούνται τα καλύτερα επιτεύγματα 
της πορτογαλικής λογοτεχνίας. Οι δημιουργοί 
είναι εκφραστές του νέου αισθητικού λόγου που 
ήρθε από την Ιταλία. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Σα ντε Μιράντα (Sá de Miranda, 
1480-1558), που πρώτος χρησιμοποίησε στα Πορ
τογαλικά Γράμματα τη νέα ποιητική φόρμα της 
Ιταλικής Αναγέννησης, το σονέτο.

Η ακμή έρχεται με τον Λουίς ντε Καμόενς (Luis 
de Camôens, 1524-1580) έναν από τους μεγαλύτε
ρους επικούς ποιητές όλων των εποχών. Η ιστο
ριογραφία που ακμάζει και οι προσωπικές εμπει
ρίες από τα ταξίδια σε μακρινές χώρες της 
Ανατολής εμπνέουν τον Καμόενς που γράφει το 
ποίημα του πορτογαλικού ιμπεριαλισμού τους 
Λ ο ν σ ίά δ ε ς  (1512). Με αφορμή την αφήγηση του 
ταξιδιού του Βάσκο ντα Γκάμα στις Ινδίες, ο 
ποιητής αφηγείται γεγονότα της Πορτογαλικής 
ιστορίας* κεντρικός ήρωας δεν υπάρχει, είναι 
ολόκληρος ο Πορτογαλικός λαός. Η φήμη που 
απέκτησε με τους Λ ο υ ο ιά δ ε ς  επίσκιασε το επίσης 
σημαντικότατο λυρικό του έργο, όπου καλλιεργεί 
με την ίδια μαεστρία τις κλασικές όσο και τις 
παραδοσιακές μορφές.

Ο ΙΣΤ' αιώνας, εποχή των μεγάλων ανακαλύ
ψεων, δίνει μεγάλη ώθηση στην ιστοριογραφία και 
ενθαρρύνει το έργο μεγάλων ιστοριογράφων όπως 
ο Νταμιάο ντε Γκόις (Damiáo de Góis, 1501-1574). 
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του Ουμανισμού, ο 
Γκόις είχε σχέσεις με τις σημαντικότερες προσω
πικότητες της ευρωπαϊκής διανόησης της εποχής, 
κυρίως με τον Έρασμο και τον Λούθηρο, του 
οποίου υπήρξε και μαθητής. Το Χ ρ ο ν ικ ό  τ ο ν  
Π ρ ίγ κ ιπ α  Ιω ά ν ν η  (Crónica do Principe Joáo) και 
το Χ ρ ο ν ικ ό  τ ο υ  Ν τ ο ν  Μ α ν ο ν έ λ  (Crónica de Don 
Manuel) είναι τα σημαντικότερα έργα του. Το 
δεύτερο παρέμεινε ημιτελές γιατί οι απόψεις του

Ιπποτικά μυθιστορήματα, βιβλία ευγενών, βίοι 
των αγίων και εξιστόρηση μαχών είναι τα κυριότε- 
ρα είδη που καλλιεργούνται στο χώρο της πεζογρα
φίας. Σημαντική για την εξέλιξη του είδους είναι η 
εισφορά των συγγραφέων χρονικογράφων. Κυριό- 
τερος ανάμεσά τους, ο Φερνάο Λόπες (Ι^Γηάο

Γιώ τα Χάρη
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συγγραφέα ενόχλησαν, με αποτέλεσμα να του 
απαγορευτεί η συνέχιση του έργου.

Το γράμμα όπου ο Πέρο Βαζ ντε Καμίνια (Pero 
V a z de C a m in h a ) αφηγείται στον βασιλιά Μανουέλ 
την ανακάλυψη της Βραζιλίας, το Π ρ ο σ κ ύ νη μ α  
(P e reg rina9 áo) του Φερνάο Μέντες Πίντο (Fernáo 
M endes P in to ), που περιγράφει τις περιπέτειες του 
συγγραφέα στο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή 
καθώς και σύντομες αφηγήσεις ναυαγίων της 
εποχής, συγκεντρώθηκαν, το ΙΗ αιώνα, σ ένα 
τόμο, την HLstória Trágico -  Maritima. Το βιβλίο 
αυτό παρουσιάζει την ανασύνθεση μιας ολόκληρης 
εποχής, είναι η μαρτυρία του πιο ένδοξου κεφα
λαίου της Πορτογαλικής ιστορίας, που έμελλε να 
επηρεάσει τις επερχόμενες λογοτεχνικές γενιές, 
όπως τους ρομαντικούς ή τον Πεσόα (Pessoa):

«...Ε γώ , τ ο ν  γ έ ν ο ν ς  τω ν  Θ α λα σ σ ο π ό ρ ω ν , 
λέω  π ω ς  α ν τό  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ ν ε χ ισ τ ε ί !  
Ε γώ , τ ο ν  γ έ ν ο ν ς  τω ν  ε ξ ε ρ ε υ ν η τώ ν  
π ερ ιφ ρ ο ν ώ  ό ,τ ι  κ α τώ τερ ο  α π ό  τ η ν  α ν α κ ά -  
λ ν ψ η  ε ν ό ς  Ν έ ο υ  Κ ό σμ ο ν!»

ΙΖ ' ΑΙΩΝΑΣ

Ανάμεσα στα 1580-1640 η λογοτεχνική παραγωγή 
είναι χαμηλής στάθμης. Η πολιτική ένωση με την 
Ισπανία, ενώ πλουτίζει τον πορτογαλικό πνευματι
κό χώρο με καστιλιάνικα πρότυπα, μειώνει την 
αυτονομία του (αυστηρή λογοκρισία). Αλλά και 
μετά την επανάκτηση της ανεξαρτησίας (1640) η 
λογοτεχνία διατηρεί τα στοιχεία του Μπαρόκ. 
Επικρατούν ένας έντονος μανιερισμός και η έμφα
ση στην περίπλοκη μορφή, ενώ διατηρούνται 
πάντοτε οι έντονες ισπανικές και γαλλικές επιδρά
σεις. Τα θέματα είναι κυρίως θρησκευτικά.

Φυσιογνωμία της εποχής είναι ο Ιησουίτης 
Αντόνιο Βιέιρα (Antonio Vieira, 1608-1697). Υπήρ
ξε προικισμένος ρήτορας και ικανός διπλωμάτης. 
Αγωνίστηκε με πάθος εναντίον της Ισπανικής 
Κυριαρχίας και υποστήριξε με θέρμη το δικαίωμα 
ελευθερίας για τους ιθαγενείς της Βραζιλίας. Η 
πεζογραφία του αποκτά τελειότητα ύφους μέσα 
απ’ τη ρητορική.

Τα Κ η ρ ύ γ μ α τα  (Sermóes) και τα Γ ρ ά μ μ α τα  
(Cartas), του εξασφαλίζουν εξέχουσα θέση στο 
χώρο των Πορτογαλικών Γραμμάτων.

ΙΗ ' ΑΙΩΝΑΣ

Οι ιδέες του διαφωτισμού φτάνουν στην Πορτογα
λία φερμένες από τους εξόριστους ανά την Ευρώπη 
διανοούμενους. Οι «ξένοι» (estrangeiros), όπως 
ονομάστηκαν, βρήκαν καταφύγιο στο εξωτερικό 
για να αποφύγουν τον πολιτικό-θρησκευτικό φανα
τισμό που μάστιζε τη χώρα. Μετά την επιστροφή 
τους γράφουν ασταμάτητα ζητώντας μεταρρυθμί
σεις στην παιδεία, στην οικονομία και τη λογοτε
χνία. Αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας 
εθνικής νοοτροπίας.

Στο χώρο της λογοτεχνίας κηρύσσουν την επι
στροφή στα κλασικά ιδεώδη, στροφή προς την 
καθαρότητα και απλότητα της γλώσσας. Συγκε
ντρώθηκαν γύρω από ένα όμιλο που ονομάστηκε 
«Αρκαδία». Σύνθημά τους «Inutilia Truncat». O 
Πορτογάλος Τομάς Αντόνιο Γκονζάγκα (Tomás 
Antonio Gonzaga) ξεχώρισε από τα υπόλοιπα μέλη 
της «Αρκαδίας» στη Βραζιλία κι έγινε διάσημος με

το ποίημά του Μ α ρ ίλ ια  ν τ ε  Ν τ ιρ σ έ ο ν  (Μ βπΐ«  
de ΟίΓΟβιι).

Γενικότερα, οι «Αρκάδιοι» δεν κατάφεραν να 
ξεπεράσουν τον μιμητισμό του αρχαιοελληνικού 
και λατινικού ύφους και να δώσουν νέα πνοή στην 
Πορτογαλική Λογοτεχνία, κι έτσι γρήγορα έγιναν 
ο στόχος επίθεσης της νέας σχολής, του Ρομαντι
σμού.

1 0 ' ΑΙΩΝΑΣ: ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ

Νέα γενιά «ξένων» (estrangeiΓOs), εξόριστων δηλα
δή, θα φέρει τις νέες ιδέες. Την απήχηση της 
Γαλλικής Επανάστασης. Γι’ αυτό και ο Πορτογα-

Λ υ ν ίς  ν τε  Κ α μ ό ενς

λικός Ρομαντισμός έχει κοινά συνθήματα με όλα 
τα άλλα ρομαντικά κινήματα στην Ευρώπη: αντί
δραση στην ψυχρή κλασική σχολή, επιστροφή στις 
εθνικές πηγές, ύμνος στον απλό, λαϊκό άνθρωπο, 
νοσταλγία για το μεσαιωνικό παρελθόν.

Κορυφαίος της νέας τάσης ο Αλμέιντα Γκάρετ 
(Almeida Garrett, 1799-1854) που υπήρξε πολιτικός 
εξόριστος, ως υποστηρικτής των προοδευτικών 
δυνάμεων της χώρας του. Με πολύπλευρο ταλέντο
— ήταν ποιητής, μυθιστοριογράφος και ανανεωτής 
του Πορτογαλικού θεάτρου -  δημιούργησε ένα 
έργο που ήταν σταθμός στην αναγέννηση της 
αισθητικής ευαισθησίας της Πορτογαλίας, όπως το 
θεατρικό Μ ο ν α χ ό ς  Λ ο ν ίς  ν τ ε  Σ ό ο ν ζ α  (Frei! uis

de Sousa, 1844), δράμα που αναφέρεται στην 
Ισπανική Κατοχή. Τα Π ε σ μ έ ν α  Φ ύ λ λ α  (Folhas 
Caídas), η Κ υ ρ ία  Μ π ρ ά ν κ α  (Dona Branca) και 
Κ α μ ό ε ν ς  (Camóes) είναι τα ωραιότερα και γνω
στότερα ποιήματά του, ενώ ως αριστούργημά του 
θεωρείται το μυθιστόρημα Τ α ξ ίδ ια  σ τ η  Γ η  μ ο ν  
(Viagens na Minha Terra), όπου διερευνά μια 
ψυχολογική πραγματικότητα και ταυτόχρονα υ
μνεί την ομορφιά της Πορτογαλικής υπαίθρου και 
την απλότητα του λαού της.

Ο Αλεσάντρε Ερκουλάνο (Alexandre Herculano, 
1810-1877), υπήρξε, όπως και ο Γκάρετ, πρόσωπο 
με ενεργή πολιτική δράση, γΓ αυτό και εξορίστη
κε. Ή ταν ο ποιητής που καταπιάνεται με προβλή
ματα θρησκευτικά και μεταφυσικά του πολέμου. 
Καλλιέργησε τα πιο σημαντικά είδη της εποχής: το 
διήγημα και το μυθιστόρημα, που έχουν χαρακτή
ρα κυρίως Ισ τ ο ρ ικ ό , όπως τα: Ε ο ν ρ ίκ ο  ο Π ρε-  
σ β ύ τ ε ρ ο ς  (Eurico Presbítero) και Ο Μ ο ν α χ ό ς  
τ ο ν  Σ α τ ό  (O monge de Cister), όπου εκθέτει τα 
πολιτικά και θρησκευτικά του πιστεύω.

Θεωρείται ο εισηγητής της επιστημονικής ιστο
ριογραφίας στην Πορτογαλία με την Ισ τ ο ρ ία  τ η ς  
Π ο ρ τ ο γ α λ ία ς , έργο που καλύπτει το χρονικό 
διάστημα μεταξύ του ΙΑ' και του IB αιώνα. Σ ’ 
αυτό προσθέτει την ανάλυση των θεσμών και της 
πολιτικής πραγματικότητας, τονίζοντας το ρόλο 
των κοινωνικών δυνάμεων κατά τον Μεσαίωνα. Ο 
ίδιος πιστεύει ότι «είναι η πρώτη προσπάθεια για 
μια κριτική ιστορία της χώρας μου». Με το κριτικό 
του πνεύμα θεωρείται συνεχιστής του έργου των 
Estrangeiros του 18ου αιώνα.

Στη δεύτερη γενιά του Ρομαντισμού ανήκει μια 
άλλη σημαντική μορφή, ο Καμίλο Καστέλο 
Μπράνκο (Camilo Castelo Branco, 1826-90), συγ
γραφέας πολλών διηγημάτων, μυθιστορημάτων, 
θεατρικών έργων, ποιημάτων και κριτικών δοκι
μίων. Στο έργο του όλη η προσοχή του συγκεντρώ
νεται στο ύφος και στο λεξιλόγιο. Είναι ο καλύτε
ρος οδηγός για τη σπουδή της Παλιάς Πορτογα
λίας, ο μυθιστοριογράφος-κοινωνιολόγος ενός κό
σμου που τον απειλούν η πολιτική ελευθεριότητα 
και ο εκβιομηχανισμός. Παρουσιάζει χαρακτηρι
στικά που ξεπερνούν το ρομαντισμό και προαναγ
γέλλουν τη νέα ρεαλιστική επιταγή. Το νέο ρεαλι
στικό στοιχείο είναι εμφανές στο μυθιστόρημα 
Ε ο ν ζ έ μ π ιο  Μ α κ ά ρ ιο  (Eusébio Macario), καθώς 
και στη συλλογή σατιρικών διηγημάτων Η π τ ώ 
ση τ ο ν  α γ γ έ λ ο υ  (A queda de um anjo).

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ KAI ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η κυριότερη λογοτεχνική γενιά του πορτογαλι
κού ΙΘ αιώνα υπήρξε αυτή της «Σχολής της 
Κοΐμπρα». Συγκεντρώνει μια ομάδα νέων διανοου
μένων με έντονη πολιτική δράση που αντιδρά στο 
ρομαντισμό. Η γενιά αυτή έγινε γνωστή ως η 
/  ε ν ιά  τ ο ν  1 8 7 0 . Ηγετική μορφή της ομάδας ήταν 
ο Αντέρο ντε Κένταλ (Antero de Quental, 1842- 
1891), σοσιαλιστής, ιδρυτής του γραφείου της 
Πρώτης Διεθνούς στη Λισαβόνα. Έκανε την 
ποίησή του φωνή της επανάστασης — Μ ο ν τέ ρ ν ε ς  
Ω δ έ ς  (Odes Modernes) — και της φιλοσοφικής 
σκέψης της εποχής (Σ ο ν έ τα ) .  Είναι ο πρώτος και 
σημαντικότερος θεωρητικός του νέου ρεύματος: οι 
ιδέες του για την ποίηση και την πεζογραφία έχουν 
επηρεαστεί από τον Χέγκελ, τον Προυντόν, τον 
Σοπενχάουερ καθώς και από τους Γάλλους ιδεαλι
στές του τέλους του ΙΘ" αιώνα.

Ο μεγαλύτερος δημιουργός της γενιάς του 1870
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Ε οα  ντε  Κ ε ίρ ό ς

και ο αντιπροσωπευτικός συγγραφέας του Πορτο
γαλικού μυθιστορήματος, είναι ο Έσα ντε Κέι- 
ρος (Eça de Queirós, 1845-1900). Η φήμη *ου 
μεγάλου αυτού συγγραφέα στηρίζεται από τη μια 
στη μοναδική του ικανότητα σκιαγράφησης χαρα
κτήρων και από την άλλη στην απολαυστική του 
ειρωνία. Χρησιμοποίησε τις τεχνικές σύνθεσης 
ενός Φλομπέρ και ενός Ζολά, μ ’ ένα πολύ πρωτό
τυπο τρόπο, δημιουργώντας έτσι το προσωπικό του 
ύφος. Υπήρξε από τους θερμότερους υποστηρικτές 
του ρεαλισμού, τον οποίο θεωρούσε ως επανάστα
ση στο χώρο της λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα 
ηθών Μ ά ια ς  (Os Maias) είναι το έργο του Έσα 
που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και 
διαβάζεται πολύ στη χώρα του. Σ* αυτό ο συγγρα
φέας περιγράφει με ειρωνία την υψηλή κοινωνία 
της Πορτογαλικής Πρωτεύουσας. Το σ π ίτ ι  τω ν  
Τ αμίρες  (A illustre Casa de Ramires) έχει για θέμα 
την παρακμή της χώρας μέσα από την εξιστόρηση 
της ζωής των διαφόρων γενεών μιας αριστοκρατι
κής οικογένειας της Πορτογαλικής Επαρχίας.

Την ίδια εποχή, ο Ζοάο ντε Ντέους (Joáo de 
Deus, 1830-1896), γνωστός παιδαγωγός, γράφει 
ερωτικά ποιήματα και ποιήματα που υμνούν τη 
φύση, με στίχους απλούς. Ποίημά του έχει μετα
φράσει στα ελληνικά ο Κώστας Ουράνης.

ΜΕΤΑΒΑΉΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΘ ' ΣΤΟΝ Κ ' ΑΙΩΝΑ

Ο Εουζένιο ντε Κάστρο (Eugenio de Castro) με το 
έργο του Ο α ρίσ τος  (Oaristos) θεωρείται εισηγη
τής του συμβολισμού στην Πορτογαλία. Κυριότε- 
ρος εκπρόσωπος όμως της ομάδας των συμβολι
στών είναι ο μεγάλος Καμίλο Πεσάνια (Camilo 
Pessanha, 1867-1926) που έγραψε τη συλλογή 
Κ?^τψύδρα  (Clepsidra). Με τη συλλογή αυτή 
επηρέασε βαθιά τη νέα γενιά που έμελλε να 
κηρύξει το Μοντερνισμό (τη «γενιά του Ορφέα»).

Ο Σεζάριο Βέρντε (Casário Verde, 1855-1886) 
πέθανε στα τριανταένα του χρόνια αφήνοντας ένα 
έργο μοναδικό, που έρχεται σε αντιπαράθεση με 
τον Αμλετικό πεσιμισμό της εποχής, και που 
γ ι’ αυτό δεν κατανοήθηκε από το κοινό.

Τελικά, η δουλειά του Βέρντε εκτιμήθηκε σαν 
πρότυπο μοντερνισμού για τις επόμενες γενιές — ο 
Πεσόα τον αποκαλεί δάσκαλό του —, ακόμα και 
στις μέρες μας. Σε μια εποχή αισθηματικής ποίη- 
σης ο Σεζάριο Βέρντε υπήρξε ο βάρδος του 
συγκεκριμένου, ο ποιητής της παρατήρησης, της 
αντικειμενικής περιγραφής, όπως φαίνεται καλά 
στο γνωστό A ισ δ ή μ α τα  ε ν ό ς  Δ υ τ ικ ο ύ  (Sentime- 
nto de um Ocidental).

Ο ΙΘ αιώνας έφυγε δίχως λάμψη. Ο μεγαλύτε
ρος πεζογράφος, ο Έσα, πέθανε το 1900. Την ίδια 
εποχή εμφανιζόταν μια άλλη μεγάλη μορφή των 
Πορτογαλικών γραμμάτων: ο Φερνάντο Πεσόα.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ — 
Ο ΟΡΦΕΑΣ

1914-18. Η μεθοδευμένη σφαγή μιας ολόκληρης 
γενιάς στα ευρωπαϊκά χαρακο>ματα, η υποχώρηση 
της λογικής, ο θρίαμβος της βίας και του θανάτου, 
η προδοσία, την τελευταία στιγμή, των ευρωπαϊ
κών σοσιαλιστικών κομμάτων, είχαν σαν αποτέλε
σμα το θάνατο της πίστης στους θεούς, που λίγο 
πριν θριάμβευαν: την επιστήμη, τη λογική και την 
πρόοδο.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν επηρέασε 
με άμεσο τρόπο τους Πορτογάλους. Η ανάμειξή 
τους δεν υπήρξε έντονη και γΓ αυτό δεν άφησε 
πίσω της τη μεγάλη συλλογή από τραύματα, ουλές 
και αιμορραγίες που η Γαλλία, η Γερμανία, η 
Αγγλία χρειάστηκε να υποστούν. Η Πορτογαλική 
διανόηση αντέδρασε περισσότερο επηρεασμένη 
από τις κραυγές αγωνίας που έβγαζαν τα κράτη 
που ανακατεύτηκαν σ'αυτόν τον εφιάλτη.

Ήδη, πενήντα χρόνια νωρίτερα, ο κοσμοπολί
της Έσα έγραφε: «Η λογοτεχνία — ποίηση και 
πεζογραφία — χωρίς ιδέες, πρωτοτυπία συμβατι
κή, υποκριτική, ψεύτικη, δεν εκφράζει τίποτα: 
ούτε τη γενικότερη τάση του κοινωνικού συνόλου 
ούτε την προσωπική ευαισθησία του συγγραφέα. 
Τα πάντα γύρω μας έχουν αλλάξει, μόνο η 
λογοτεχνία έμεινε όπως ήταν έτσι, έκπληκτη και 
απομονωμένη, ούτε αυτή καταλαβαίνει την εποχή 
της ούτε κανείς καταλαβαίνει αυτήν. Μοιάζει με 
γοτθικό τροβαδούρο που ξυπνάει από όνειρο σ' ένα 
εργοστάσιο μπίρας».

«[Η λογοτεχνία] μιλάει για έκσταση, πυρετό, 
για δάφνες, τριαντάφυλλα, λύρες, άνοιξη, για 
ο^χρές παρθένες — και γύρω της, ο κόσμος της 
βιομηχανίας, θετικός, πρακτικός, να ρωτάει με 
ύφος έκπληκτο:

—Τι ζητάει αυτή η ζουρλή; Τι γυρεύει εδώ; 
Αλητεύει; Πιάστε την».

Το μίσος κι η απάθεια κυβερνούσαν τη χώρα και 
νέοι του Ο ρ φ έα  αντέδρασαν με το σκάνδαλο και 
την πρόκληση — όπως και η γενιά του 1870. 

Εχουν συγκεκριμένους στόχους: τον αποπροσανα
τολισμό και την ανατροπή της πειθαρχίας «Ας 
προσπαθήσουμε τουλάχιστον εμείς οι νέοι να 
ταράζουμε τις ψυχές, να αποπροσανατολίζουμε τα 
πνεύματα. Ας καλλιεργήσουμε σε μας τους ίδιους 
τη νοητική αποσύνθεση σαν πολύτιμο λουλούδι. Ας 
οικοδομήσουμε μια πορτογαλική αναρχία. Ας συ
γκεντρωθούμε στο αρρωστημένο και το υπό διάλυ
ση. Και η αποστολή μας 0α είναι όχι μόνο η 
περισσότερο πολιτισμένη και η περισσότερο μο
ντέρνα, αλλά και ταυτόχρονα η περισσότερο ηθική 
και πατριωτική». (Φερνάντο Πεσόα — «Η Αρρώ- 
στεια της Πειθαρχίας» στο Κμόνικος Ιντεμποράις, 
Συλλογή Τ ε ν τ έ ν ο ια ς ).

Η προσπάθεια αυτή του πρώτου λεγόμενου 
πορτογαλικού μοντερνισμού ν' αλλάξει τα πράγμα
τα στο χώρο των γραμμάτων, μέσα από περιοδικά 
όπως Ο Ο ρ φ έα ς  (2 τεύχη, 1915), Η  Ε ξο ρ ία  (ένα

τεύχος, 1916), Ο Κ έ ν τ α υ ρ ο ς  (1916), Κοντεμπορά- 
νεα (1922-26) και Α θ η ν ά  (1924-25), δεν είχε 
απήχηση στο ευρύτερο κοινό. Το θέαμα ήταν και 
εντυπωσιακό, σύντομο σε διάρκεια και σε πολλές 
περιπτώσεις θανατηφόρο — όπως η περίπτωση του 
Σα Καρνέιρο που αυτοκτόνησε, ενώ η σπουδαιότε
ρη μορφή της ομάδας αλλά κι όλου του αιώνα, ο 
Φερνάντο Πεσόα, δεν εξέδωσε κανένα βιβλίο όσο 
διήρκεσε το κίνημα. Τα μέλη του Ο ρ φ έα  γρήγορα 
κλείστηκαν στη σιωπή τους. Διάδοχοι, συνεχιστές 
του έργου τους, τα μέλη της Π ρ ε ζ έ ν ο α  (Παρου
σίας) — ο δεύτερος μοντερνισμός — θα τους 
αποδώσουν την αξία που τους πρέπει.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 
— Η ΠΡΕΖΕΝΣΑ

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Π ρ ε ζ έ ν ο α  -  η 
Π α ρ ο υ σ ία  — εμφανίζεται στις 10 Μαρτίου του 
1927, στην πόλη της Κοΐμπρα, με τον υπότιτλο 
«Φύλλο Τέχνης και Κριτικής». Εκδότες και διευ
θυντές ο Μπρανκίνιο ντα Φονσέκα, ο Ζοάο Γκα- 
σπάρ Σιμόενς και ο Ζοζέ Ρέζιο. Κυκλοφόρησε 56 
τεύχη μέχρι το Φεβρουάριο του 1940.

Βασική αρχή που ενώνει τους καλλιτέχνες της 
Π ρεζέπ 'σα  είναι η γνήσια αγάπη για την Τέχνη 
σαν Τέχνη όπως την αναλύει ο Ρέζιο στο 5ο 
τεύχος: «Και ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως 
τέτοιοι προβληματισμοί [πολιτικής, θρησκευτικής, 
κοινωνικής και ηθικής υφής] δεν υπάρχουν στο 
έργο ενός Ντοστογιέφσκι ή ενός Ίψεν, ενός 
Στρίντμπεργκ ή ενός Πιραντέλο, ενός Ζιντ ή ενός 
Σόου, ενός Κλοντέλ ή ενός Γκόρκι, ενός Αντέρο ή 
ενός Ταγκόρ; Ο καλλιτέχνης είναι άνθρωπος και 
στον ανθρωπισμό του η Τέχνη βαθαίνει τις ρίζες 
της. Τα τελειότερα Έργα Τέχνης είναι εκείνα που 
πάλλονται από τους προβληματισμούς που βασανί
ζουν τον άνθρωπο. Και το πάθος για την πολιτική, 
το πάθος για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για μια 
ιδέα, για έναν άλλο άνθρωπο μπορούν να εμπνεύ- 
σουν μεγάλα Έργα Τέχνης. Ό μως... να εξηγούμα
στε: Αυτό που εμπνέει το Έργο Τέχνης είναι το 
πάθος· μπορεί ένα πάθος να θεωρείται ανάξιο, 
κατώτερο, κι ένα άλλο ευγενές, ανώτερο — και τα 
δύο μπορούν με τον ίδιο τρόπο να εμπνεύσουν έργα 
ποιοτικά ως προς τη διάσταση που μας ενδιαφέρει: 
την αισθητική. Το ιδεώδες του καλλιτέχνη δε 
σχετίζεται μ αυτό του ηθικολόγου, του πατριώτη,
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του πιστού, του πολίτη. Τα ιδεώδη αυτά, στο βαθμό 
που είναι βαθιά και χαρακτηρίζουν το προσωπικό 
ύφος είναι ζωτικά στοιχεία του Έργου — άσχετα 
αν τα αποκαλούμε ελαττώματα ή αρχές. Δεν ξέρω 
αν δεν έπρεπε να είναι έτσι — όμως έτσι είναι».

Στο Ιο τεύχος ο Ζοζέ Ρέζιο υπέγραφε το άρθρο 
που ανακοίνωνε τις θεωρητικές αρχές της ομάδας, 
μιας ομάδας που θεωρούσε τον εαυτό της ως 
«ελεύθερη συγκέντρωση»* φίλων χωρίς αυστηρό 
σύστημα αισθητικών κανόνων. Σύμφωνα με τον 
ελεύθερο κώδικα της Π ρεζένσα ^  «ο καλλιτέχνης 
δε δέχεται εξωτερικές επιταγές, κάνει απλώς 
ελεύθερη επιλογή των στοιχείων που ταιριάζουν 
στο προσωπικό του ύφος. Κάθε καλλιτέχνης είναι 
ελεύθερος να διαλέξει τους δρόμους που του 
επιτρέπουν να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, γιατί 
η αντικατάσταση ορισμένων αισθητικών δογμά
των με άλλα — λίγο ενδιαφέρει αν τα ονομάζουμε 
παραδοσιακά ή μοντέρνα ή μοντερνίζοντα — δεν 
μας ενδιαφέρει**, λέει ο Ρέζιο. Αυτή η ελευθερία 
του καλλιτέχνη να ακολουθεί τις προσωπικές, 
πάνω απ’ όλα, επιταγές, απηχεί ανάλογο δόγμα 
του Φλομπέρ καθώς και τη βασική αρχή που 
ακολουθούσε η σύγχρονη με την Π ρ ε ζ & σ α  ομάδα 
της Nouvelle Revue Française (Νέας Γαλλικής 
Επιθεώρησης), η οποία συγκέντρωνε ονόματα ό
πως των Αντρέ Ζιντ, Ζακ Ριβιέρ, Πολ Βαλερί, Ζαν 
Κοκτό, Μαρσέλ Προυστ, Πολ Κλοντέλ, Αλμπέρ 
Τιμποντέ.

Στους πραγματικούς δημιουργούς, η επίδραση δε 
δημιουργεί αλλά αφυπνίζει, όπως λέει ο Ζιντ. Αυτό 
ισχύει για τους προικισμένους με δυνατή προσωπι
κότητα και κριτική συνείδηση δημιουργούς της 
Π ρ ε ζ έ ν σ α . Γι' αυτό και θα δεχτούν την πρόκληση 
που Ο Ο ρ φ έα ς  αρνήθηκε. Ο Δεύτερος μοντερνι
σμός είχε την παιδαγωγική κλίση που έλειπε από 
τον Πρώτο. Ο Πεσόα, ο Αλμάντα Νεγκρέιρος, ο 
Σα-Καρνέιρο, χτυπούν και φεύγουν χαμογελώντας 
ειρωνικά. Τα μέλη της Π ρ εζ έν σ α  δε δίστασαν να 
φανούν έξυπνα και να μετατρέψουν τους τρελούς 
του χτες σε δασκάλους του σήμερα. Έτσι, σ* ό,τι 
αφορά το ευρύτερο κοινό, Ο Ο ρ φ έα ς  υπήρξε μια 
αποκάλυψη της Π ρ εζ έν σ α .

\λκΗ ίντρε Ερχονλάνο

Εκτός από ποίηση, το περιοδικό δημοσιεύει 
θεατρικά έργα, διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστο
ρημάτων, άρθρα σχετικά με τον κινηματογράφο, 
τις πλαστικές τέχνες, τη μουσική, τη λογοτεχνία, 
τη φιλοσοφία, και δοκίμια περί αισθητικής.

Κάνει γνωστό στο κοινό και προβάλλει έναν 
πυρήνα από ποιητές, μυθιστοριογράφους, διηγημα- 
τογράφους, θεατρικούς συγγραφείς που ανανεώ-

νουν το 
όπως ο

χώρο των Πορτογαλικών Γραμμάτων 
Μπρανκίνιο ντα Φονσέκα, ο Μιγκέλ 

Τόργκα, η Ιρένε Λισμπόα, ο Βιτορίνο Νεμέζιο, ο 
Αντόνιο Μπότο και άλλοι πολλοί.

Ιδρύει τις εκδόσεις «Πρεζέν*α>* που εξέδωσαν 
και τους Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ικ ο ύ ς  Κ α τ α λ ό γ ο ν ς  (Ta
huas Bibliográficas) αφιερωμένους στους κορυ
φαίους του φουτουρισμού (Σα-Καρνέιρο, Πεσόα, 
Μπότο, Αλμάντα Νεγκρέιρος). Εγκαινιάζει το 
άνοιγμα προς τους Βραζιλιάνους συγγραφείς που 
σιγά σιγά γίνονται συνεργάτες των εκδόσεών του. 
Οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες και 
λογοτεχνικά συνέδρια. Προσανατολίζεται σε συ
νεργάτες που στο προσεχές μέλλον θα αλλάξουν 
στρατόπεδο για να υπερασπιστούν αρχές διαφορε
τικές από τον «ατομικισμό** και το «φορμαλισμό» 
που απέδιδαν στην Π ρ ε ζ έ ν σ α , όπως ο Μάριο 
Ντιονίζιο και ο Φερνάντο Ναμόρα. Αλλά κι αυτοί, 
που θα γίνουν οι πιο αντιπροσωπευτικές φυσιο
γνωμίες του νεο-ρεαλιστικού ρεύματος, αναγνώρι
σαν το έργο, την προσφορά της Π ρ ε ζ έ ν σ α  που 
ήταν «χρήσιμη για την αναταραχή που προκάλεσε 
για την προσπάθεια ανανέωσης της λογοτεχνίας 
και την έχθρα προς τον άμορφο διανοουμενισμό**.

« Ό μω ς δεν μπορούσε πια να ανταποκριθεί στην 
τρέχουσα πραγματικότητα ενός κόσμου που μόλις 
είχε δοκιμαστεί στον πόλεμο της Ισπανίας και που 
έμπαινε σ* έναν άλλο πόλεμο, περισσότερο αποκα
λυπτικό ορισμένων προβλημάτων και του βαθμού 
που συμμετείχε ο άνθρωπος σ* αυτά». (Φερνάντο 
Ναμόρα: «Οι Πορτογάλοι Μοντερνιστές», δημο
σιευμένο στο βιβλίο του Εουζένιο Λισμπόα Ο 
Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Μ ο ν τ ε ρ ν ισ μ ό ς  σ τ η ν  Π ο ρ τ ο γ α λ ία , 
εκδ. Ινστιτούτου Π ορτογαλική ς Κουλτούρας, 
1971).

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ 
ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
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Ο Μοντερνισμός 
στην Πορτογαλία

Αυτό που ονομάζουν «Μοντερνισμό» στην Πορ
τογα λ ία  δεν είναι, όπως στην Ισπανία, ο Συμβολι
σμός* είναι η πρωτοπορία του 1915, είναι η ομάδα 
συγγραφέων και καλλιτεχνών που ίιροκάλεσε το 
σκάνδαλο που επιθυμούσε με τα δύο δημοσιευμέ
να τεύχη της επιθεώρησης Orpheu (Ορφέας). 
Πρόκειται για ένα κίνημα που, κατά τον Cuiller- 
me de Torre, παρουσιάζει τα δυο ουσιώδη γνωρί
σματα της πρωτοπορίας: το κοσμοπολίτικο και το 
αντι-παραδοσιακό. Άλλωστε, η λογοτεχνία της 
επιθεώρησης Orpheu δεν είναι ομοιογενής: ο 
φουτουρισμός και ο ιντερσεξιονισμός, που είναι 
ένα είδος μεταφοράς του κυβισμού (στη λογοτε
χνία), συνυπάρχουν εδώ με το συμβολισμό και 
την παρακμιαιοή τέχνη. Στην εισαγωγή του πρώ
του τεύχους, ο διευθυντής της επιθεώρησης. Luis 
de Montaivor, ποιητής επηρεασμένος από τον 
Mallarmé, γράφει: «Για ν'ακριβολογήσουμε η 
επιθεώρηση Orheu είναι μια εξορία καλλιτεχνι
κών ιδιοσυγκρασιών που την αγαπούν σαν ένα 
μυστικό ή σαν ένα βάσανο...» Κι ο ίδιος θα 
προσθέσει, το 1916, σε μια άλλη επιθεώρηση. 
Centauro (Κένταυρος): «Είμαστε οι απόγονοι του 
αιώνα της Παρακμής (...) Το μόνο που μας 
ενδιαφέρει είναι το Ωραίο». Πάντως, το 1915 είναι 
η στιγμή που η πορτογαλλική λογοτεχνία αποδει- 
κνύει ότι συγχρονίζεται με την Ευρώπη.

Σ’ αυτή τη χούφτα νέων ανθρώπων, που διψάνε 
για καινοτομίες, υπήρχαν δύο εξέχουσες προσω
πικότητες — ο ποιητής Mario de Sá-Carneiro και 
o ALmada Negreiros, ζωγράφος, ποιητής, δραμα
τουργός, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος — 
καθώς και μια μεγαλοφυΐα, ο μεγαλύτερος ποιη- 
τής της πορτογαλικής λογοτεχνίας μετά τον 
Camôens, ο Fernando Pessoa. Να γιατί ο Μοντερ
νισμός του 1915, παρ’ όλη την επιφανειακή πλευ
ρά που άφησε εποχή, παραμένει επίκαιρος για την 
ουσία του μηνύματός του, και κυρίως στο έργο 
του Femando Pessoa. Αυτοί εδώ υπήρξαν οι 
πρόδρομοι κι έσπρωξαν κι άλλους πολλούς στο 
δρόμο του μέλλοντος.

O Mario de Sá-Carneiro αυτοπροσδιορίζεται 
σαν μια γέφυρα ανάμεσα σ’ «εκείνον» και τον 
«άλλο». Για τον Fernando Pessoa, το «εγώ» δεν 
είναι παρά ένα μεταίχμιο, ένα κενό απ’ το οποίο 
γεννιέται η ποίηση. Ό λοι οι καλλιεργημένοι 
Πορτογάλοι ξέρουν απ’ έξω στίχους, όπου ο 
Pessoa εκθέτει τη δίκιά του αντι-ρομαντική αντί
ληψη της δημιουργίας. Η συγκίνηση για την 
οποία μας μιλάει το ποίημα είναι πάντοτε προ
σποιητή, ακόμα κι αν την έχει ζήσει προηγουμέ
νως στην καθημερινή ζωή: άρα ο ποιητής είναι 
ένας «fingidor», ένας ψεύτης: «Αισθάνομαι με τη 
φαντασία/ δεν χρησιμοποιώ την καρδιά». Δεν 
πρόκειται άλλωστε για μια επιλογή, αλλά για μια 
επιβολή: ο ποιητής δεν μπορεί να υπερπηδήσει 
την απόσταση ανάμεσα σ' αυτό που είναι και 
σ’ αυτό που λέει: « Ό ταν μιλάω, αισθάνομαι/ ότι 
λαξεύω το δικό μου θάνατο με λέξεις». «Ο δικός 
μου εσωτερικός διάλογος/ με χωρίζει απ' τον 
εαυτό μου».

Στον AJmada Negreiros το λογοτεχνικό έργο

εμφανίζεται επίσης όχι σαν μια έκφραση του 
συγγραφέα, αλλά σαν μια ανακάλυψη γεμάτη 
φαντασία και χιούμορ. Ο μοντερνισμός, σαν 
νεωτερικότητα, συνεπάγεται λοιπόν μια ρήξη που 
αλλάζει τις σχέσεις ανάμεσα στον ποιητή και το 
λόγο, ανάμεσα στον ποιητή και το πραγματικό

Ζασίντο ντο Πράντο Κοέλιο

(που γίνεται αισθητό σαν μη πραγματικό), ανάμε
σα στον άνθρωπο και την έννοια (που έχει πια 
καταργηθεί) του «εγώ».

Τα γράμματα που στέλνει o Mario de Sa-Carnei- 
ro από το Παρίσι στον Fernando Pessoa, μεταξύ 
του 1913 και 1915, μας επιτρέπουν να παρακολου
θήσουμε τη δημιουργία της επιθεώρησης Orpheu. 
Ο πνευματικός αριστοκρατισμός και το κοσμοπο
λίτικο στοιχείο φέρνει κοντά τους δυο φίλους, 
που σχεδιάζουν να εκδόσουν στην Πορτογαλία 
μια πρωτοποριακή επιθεώρηση, που λίγο έλλειψε 
να λέγεται Europe (Ευρώπη) και που, τελικά, θα 
ονομαστεί Orpheu. O Sa-Carneiro στέλνει νέα για 
τον κυβισμό και το φουτουρισμό, μιλάει για τα 
βιβλία που αγοράζει στην γκαλερί Sagod* για 
παράδειγμα, το I Poeti Futuristí (Οι Φουτουριστές 
Ποιητές). Σε γράμματα στον ποιητή Cortes-Ro

drigues και σε αποσπάσματα που θα δημοσιευτούν 
μετά το θάνατό του, o Pessoa, απ’ τη μεριά του, 
εμφανίζεται διχασμένος ανάμεσα στον ενθουσια
σμό, που προκαλούν οι πρωτοποριακοί πειραμα
τισμοί, και στις τύψεις συνείδησης ενός συγγρα
φέα που έχει «μια θρησκευτική και σοβαρή 
αντίληψη της ζωής και της τέχνης», θεωρώντας 
κατά συνέπεια «χυδαία» μια λογοτεχνία της 
οποίας ο μοναδικός σκοπός είναι να εκπλήξει και 
να ερεθίσει τους αστούς. Όμως, είναι αλήθεια 
πως όλοι αυτοί οι πειραματισμοί, αν και είχαν 
μεταβατικό χαρακτήρα, συνέβαλαν σε κάτι πιο 
βαθύ και πιο εκπληκτικό: στη νεωτερικότητα του 
Fernando Pessoa.

Στα τέλη του Μάρτη 1915, κυκλοφορεί το 
πρώτο τεύχος της επιθεώρησης Orpheu. Περιείχε 
ποιήματα των Mario de Sá-Cameiro, Alfredo 
Guizado, Armando Cortes-Rodriques και του βρα
ζιλιάνου Roland de Carvalho, και σχέδια του 
Almada Negreiros. O Pessoa συνεργάζεται εδώ με 
το «στατικό δράμα». O Marinheiro (Ο Ναύτης), 
ακολουθώντας τα χνάρια του Maeterlink, και με 
δυο ποιήματα μιας από τις μεταμορφώσεις του, με 
το όνομα Alvaro de Campos, που παρουσίαζε μια 
φουτουριστική πλευρά. (Το 1914, είχε συμβεί ένα 
μεγάλο γεγονός: πολλές «ετερωνυμίες» είχαν 
γεννηθεί μέσα στον Fernando Pessoa, ετερωνυ-

Μ άριο  ν τ ε  Σ α - Κ α ρ ν έ ιρ ο  
(ο χ ίτο ο  Α λ μ ά ν τα  Ν ε γ κ ρ έ ιρ ο ς )
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μίες που θα τις ενσάρκωνε διαδοχικά μέχρι το 
τέλος της καριέρας του).

Ο τύπος φώναζε: «Λογοτεχνία τρελών». Στην 
εφημερίδα A Tarde (Το Απόγευμα) της 15 
Απρίλη, o Simóes de Castro έγραφε σχετικά με 
τον «ιδιόμορφο φουτουρισμό» της επιθεώρησης 
Orpheu: «Πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα αστείο 
ευφυών ατόμων που, μια μέρα, σε μια στιγμή 
ευφορίας, είχαν την ιδέα να ξενίσουν το περιβάλ
λον τους με καμιά δωδεκαριά θεαματικες εκκε- 
ντρικότητες». Στις 4 Απρίλη o Fernando Pessoa 
ήδη θριαμβολογούσε: «Στη Λισσαβώνα δεν μιλά
νε παρά μόνο για μας* μπορώ να το πως δίχως 
υπερβολή. Το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Στο 
δρόμο είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι, κι όλος ο 
κόσμος, ακόμη κι αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα 
από λογοτεχνία, μιλάνε για το Orpheu (...) Το 
ποίημα 16 του Sá-Cameiro και το Ode Triomphal 
(Θριαμβευτική Ωδή) είναι εκείνα που σκανδάλι
σαν περισσότερο» (Γράμμα στον Cortes-Rodri
gues).

Στις 28 Ιούνη άρχισε να πουλιέται το δεύτερο 
τεύχος της επιθεώρησης. Σ’ αυτό δημοσιεύτηκαν 
κείμενα ενός τρελού ποιητή, του Angelo de Lima, 
κλεισμένου σε άσυλο, ένα «τρελό» διήγημα του 
Paulo Leal, ένα ποίημα του Sá-Carneiro, με τον 
τίτλο Manucure, ποίημα που ο Pessoa θα χαρα
κτηρίσει σαν «ημι-φουτουριστικό με μια τάση 
αστείου», κι ακόμα δυο ποιήματα του Pessoa, 
Chuna Obliqua (Πλάγια Βροχή) και Ode Mariti
ma (Θαλασσινή Ωδή), και τα δυο φτιαγμένα με 
απαράμιλλη δεξιοτεχνία.

Ας θυμηθούμε πώς τον κρίνει η Luciana Stega- 
gno-Picchio: «Δεξιοτεχνία; Ασφαλώς. Όμως και 
ευφυΐα, ευαισθησία, καλλιέργεια, ποίηση [...]. Η 
ιδιάζουσα περίπτωσή του σαν ποιητικός ηδονο
βλεψίας ενσωματώνεται εδώ σ ’ ένα πολιτισμό, σε 
μια προσωπική και μεγαλοφυή ερμηνεία της 
αίσθησης του χρόνου» («Pessoa, uno e quattro», 
στο Strumenti Critici, τεύχος 4, Οκτώβρης 1967, 
σελ. 369). Να όμως τι χρειαζόταν για να επιβε
βαιωθεί η λεγόμενη τρέλα των νεαρών πορτογά- 
λων μοντερνιστών. «Είναι η τρέλα σε κίνηση»», 
γράφει η εφημερίδα A Luta (Ο Αγώνας) στις 2 
Ιούλη. «Δεν είδαμε ποτέ τόσο ασυνάρτητα πράγ
ματα στον πεζό ή στον ποιητικό λόγο».

Δυστυχώς, το τρίτο τεύχος, αν και είχε ετοιμα
στεί με μεγάλη δυσκολία, αν και είχαν ήδη βγει 
τα τυπογραφικά δοκίμια, δεν κατορθώνει να 
κυκλοφορήσει. Σ’ ένα γράμμα στο φίλο του Ar
mando Cones-Rodriques, o Pessoa τον πληροφο
ρεί για το περιεχόμενο αυτού του τεύχους. Θα 
περιλάμβανε «τέσσερα χαρακτικά» του πιο διά
σημου πρωτοποριακού ζωγράφου της Πορτογα
λίας, του Amadeu de Sousa Cardoso, ποιήματα 
του Camillo Pessanha και του Mariode Sá-Carneí- 
ro, το μεγαλόπνοο ποίημα «A Cena do Odio» (To 
Δείπνο του Μίσους) του Almada Negreiros, στο 
οποίο ο συγγραφέας επιτίθετο πολύ βίαια στην 
αστική τάξη, θέλοντας να προκαλέσει την αγανά
κτηση των αναγνωστών με τον κυνισμό του και με 
τις γραμματικές καινοτομίες του.

Παρ’ όλα αυτά, το κίνημα του Μοντερνισμού 
θα αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες. Το 1916, ο 
Almada δημοσιεύει ακόμη ένα κείμενο επιθετικού 
χαρακτήρα, ανάγωγο και διασκεδαστικό: το Mani
festo anti-Dantas, στο οποίο ο ακαδημαϊκός Julio 
Dantas, που όλοι εξυμνούν την εποχή εκείνη, 
χλευάζεται σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
καθυστέρησης των συμπατριωτών του. Τον επό
μενο χρόνο, στις 14 Απρίλη, γίνεται στο θέατρο

presença
Λ> f ô l h a  de a r t e  c c r í t i c a  7  Λ  /  

co i robra  ■j a n e l r o  ■ 1930 —

Φ έ ρ ν ά ν το  Π εο ο ό α  
(σκ. Λ λμ . Ν ε γ κ ρ έ ιρ ο ς )

República (σήμερα Sâo Luis) η πρώτη φουτουρι
στική εκδήλωση, μια εκδήλωση-θέαμα της ο
ποίας οι δημιουργοί είναι o Almada και ο 
ερασιτέχνης ζωγράφος Santa Rita. Κυκλοφορούν 
κι άλλες επιθεωρήσεις όπως οι Exilio και Centauro 
(1916), Portugal Futurista (1917) (Φουτουριστική 
Πορτογαλία), όπου βρίσκει κανείς, δίπλα στους 
αντιπροσώπους της πορτογαλικής πρωτοπορίας, 
τα ονόματα των Marinetti, Apollinaire, και Blaise 
Cendrars, οι επιθεωρήσεις Contemporánea (1922- 
1923) (Τα Επίκαιρα) και Athena (1924-1925) (Αθη- 
νά). Φυσικά, οι Μοντερνιστές θεωρούνται ακόμη 
από τη «σοβαρή» κριτική σαν άτακτα παιδιά ή 
σαν κλόουν. Όμως το κίνημα συνεχίζεται και το 
1927 αρχίζει η δεύτερη φάση του πορτογαλικού 
Μοντερνισμού με την επιθεώρηση Presença (Π α
ρουσία), που θα διαρκέσει μέχρι το 1940 και γύρω 
από την οποία θα συγκροτηθεί η ομάδα των 
presencistas: αυτοί είναι οι José Régio, Joâo 
Gaspar Simóes, Branquinho da Fonseca, Miguel 
Torga, Adolfo Casais Monteiro, Edmundo de 
Bettencourt, Carlos Queirós και άλλοι πολλοί. 
Αρκετοί presencistas γίνονται κριτικοί και συγκα
ταλέγουν τους Fernando Pessoa, Mário de Sá-Car- 
nciro και Almada Negreiros στους δασκάλους της 
πορτογαλικής λογοτεχνίας.

Κατά τον Eduardo Lourenço, που μας έδωσε 
ένα εξαιρετικό δοκίμιο πάνω στη σημασία της 
επιθεώρησης Orpheu, η «δεύτερη φάση» του 
πορτογαλικού Μοντερνισμού δεν είναι πια μια 
επανάσταση, αλλά μάλλον μια «αντεπανάσταση» 
Οι συζητήσεις γύρω απ’ αυτήν την άποψη, που 
κατα τη γνώμη μου είναι καλά τεκμηριωμένη 
συνεχίζονται ακόμα. Η επιθεώρηση Orpheu ενα
ντιώνεται στην ψυχολογική λογοτεχνία (σύμφω
να άλλωστε με το σύνθημα του Marinetti: «Di- 
strugere nella letteruiura Γιο». (Καταστρέψτε στη 
λογοτεχνία το «εγώ»), η επιθεώρηση Presen«  
είναι μια (νεο-ρομαντική) επιστροφή στο να 
εκτεθούν το εγω και τα δράματά του. Αν πάμε πιο 
μακριά, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ε ΐ ιθ ε Τ

ρηση Orpheu, όπως ο E. Lourenço, σαν μια «πολύ 
έντονη εμπειρία του Τίποτα, μια από τις πιο 
βαθιές και πιο ακραίες εμπειρίες της παγκόσμιας 
λογοτεχνία ς» . Βέβαια, ανάμεσα στους presenci· 
stas ή σ' εκείνους που ανήκουν στην ίδια γενιά 
υπάρχουν μερικοί που είναι πιο πιστοί στο 
πνεύμα της επιθεώρησης Orpheu: πρόκειται για 
τον Casais Monteiro, και τον Vitorino Nemésio 
που, ακόμη και σήμερα, είναι ένας νεωτερικός 
ποιητής.

Σε γενικές γραμμές, όλοι οι σύγχρονοι ποιητές 
στην Π ορτογαλία προέρχονται από τη μεγάλη 
ορφική εμπειρία, που ήταν τόσο εκθαμβωτική όσο 
και τρομερή. Παντού ανακαλύπτουμε ακόμη τα 
ίχνη του Fem ando Pessoa.

Μ τφρ.: Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ  ΒΑΡΕΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι 
"Ενα περιοδικό μύησης στό έργο κορυφαίων 
διανοητών και στά σύγχρονα πνευματικά καί 
κοινωνικά προβλήματα.
"Ενα όργανο κριτικής παρέμβασης στήν 
πνευματική έπικαιρότητα τού τόπου 
Ενα βημα έλεύθ ερη ς διαπάλης ιδεών *αι 

άντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων τού 
καιρού μας 
Σέ κάθε τεύχος
•  Αφιέρωμα ο' ένα συγγραφέα ή σ' ένα θέμα γιά 

τό όποιο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία 
μέ τό Ν^θςθϋιηο υποτ^ΓΟ)

•  Συνέντευξη μ' έναν άνθρωπο τού βιβλίου 
(συγγραφέα, μεταφραστή, έκδότη κλπ )

•  Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο η 
άνεπίκαιρο θέμα.

•  Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων
•  Πολυκριτική γιά ένα προβληματικό βιβλίο 
ο Πίνακας μέ τά εμπορικότερα βιβλία τού

δεκαπενθήμερου
•  Ανταπόκριση άπό μία ξένη χώρα
•  Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα
•  Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τις νέες 

έκδόσεις .
•  Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού 

ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα.
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Για μια ζωντανή 
λογοτεχνία

Ζ ο ζέ  Ρ έζιο  (οκ. Γόο α ν)

Ζωντανό στην τέχνη είναι ό,τι είναι 
και πρωτότυπο. Και είναι πρωτότυπο 
ό,τι πηγάζει από την πιο η α ρ δ έ ν α ,  
την πιο αληθινή, την πιο γνήσια 
πλευρά μιας καλλιτεχνικής προσωπι
κότητας. Η πρώτη προϋπόθεση ενός 
ζωντανού έργου είναι λοιπόν το να 
έχει προσωπικότητα και να την υπα
κούει. Όμως αφού αυτό που κάνει 
έναν καλλιτέχνη προσωπικότητα εί- 
ναι — τουλάχιστον επιφανειακά — 
ό,τι τον διαφοροποιεί από τους άλ
λους (καλλιτέχνες και μη), έχει δη- 
μιουργηθεί κάποια σύγχυση ανάμεσα 
στο επίθετο π ρ ω τ ό τ ν π η ς  και πολλά 
άλλα, τα οποία, τουλάχιστον επιφα
νειακά, θεωρούνται συγγενή. Ό πω ς 
για παράδειγμα το επίθετο εκκεντρι
κός, παράξενος, υπερβολικός, παρά
δοξος... πως είναι δηλαδή ψεύτικη 
κάθε πρωτοτυπία, που τη χαρακτηρί
ζουν η πρόθεση και ο υπολογισμός. 
Επίσης πως ανήκει στη νεκρή λογο
τεχνία κάθε λογοτεχνία της οποίας ο 
συγγραφέας παριστάνει τον πρωτότυ
πο δίχως να έχει δική του προσωπι
κότητα. Το εκκεντρικό, το υπερβολι
κό, το παράδοξο μπορούν να γίνουν 
παντοδύναμα, αλλά μόνο όταν αποτε
λούν φυσικά στοιχεία μιας συγκεκρι
μένης καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρα
σίας. Στα στοιχεία αυτά το παράγωγο 
της ιδιοσυγκρασίας θα προσδώσει τη 
μαγεία του σπάνιου και του απρόο
πτου. Η μιμητική χρησιμοποίηση πα
ρόμοιων στοιχείων μπορεί να οδηγή
σει μόνο σε φαλκίδευση του καλλιτε
χνικού προϊόντος.

Σ ’ αυτές τις γραμμές πρόκειται ν ’ 
αναφερθώ σε δυο ελαττώματα που 
υποβιβάζουν μεγάλο μέρος της σύγ- 
χρονης λογοτεχνίας του τόπου μας, 
στερώντας την από τον εφευρετικό, 
δημιουργικό, αποκαλυπτικό χαρα
κτήρα που κάνει μεγάλη τη μοντέρνα 
τέχνη. Αυτά είναι η έλλειψη πρωτο
τυπίας και η έλλειψη ειλικρίνειας. Η 
έλλειψη πρωτοτυπίας στη σύγχρονη 
λογοτεχνία μας φανερώνεται από τα 
ονόματα που έχουν τη μεγαλύτερη 
αποδοχή στο κοινό. Είναι θλιβερό κι 
όμως αληθινό: Στην Πορτογαλία, 
σπανίως βρίσκεται ένα έργο που απο
τελεί μια ανθρώπινη μαρτυρία, και 
που ταυτόχρονα είναι τόσο αληθινά 
προσωπικό, ώστε να είναι και κοινω
νικό.

Η υπερβολική χρήση της ρητορι
κής μολύνει ακόμα και τις πιο ζωντα
νές ιδιοσυγκρασίες* κι αν το έργο 
κάποιου νέου δίνει υποσχέσεις προό

δου, σπανίως αναπτύσσονται οι σπό
ροι της ζωντανής λογοτεχνίας. Η 
προσποίηση ότι δήθεν κάνει «μεγά
λη» λογοτεχνία καταστρέφει κάθε 
συγγραφέα στο ξεκίνημά του. Η προ
σωπικότητα αντικαθίσταται από το 
ύφος (Estilo). Όμως για να διαμορ-

Ζοζέ Ρέζιο

φωθεί κάποιο ύφος πρέπει να προϋ
πάρχει μια προσωπικότητα. Κι όποιος 
δεν έχει προσωπικότητα το μόνο που 
μπορεί να αποκτήσει είναι ένα ύφος 
επιτηδευμένο, σχολαστικό, δήθεν σο
φό, γεμάτο ξένα λογοτεχνικά στοι
χεία, πλατιασμούς και σαθρά υπο
λείμματα από ναυάγια. 'Ετσι η ζω
ντανή τέχνη δίνει τη θέση της στην 
επαγγελματική λογοτεχνία. Κι είναι 
περίεργο: μόνο τότε οι Πορτογάλοι 
κριτικοί στρέφουν την προσοχή τους 
σ1 αυτό ή σ ’ εκείνο το έργο: όταν το 
έργο» μολονότι ρυτιδωμένο, επιδει
κνύει την ανωριμότητα και το υπερ
βολικό στόλισμά του. Είναι γενικός 
κανόνας, οι κριτικοί μας να είναι 
εραστές του παλιού. Η πολυμάθεια

αντί να τους καλλιεργήσει σε βάθος 
το γούστο, τους κιτρινίζει την ψυχή... 
Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα που θα 
άξιζε να κοιταχτεί προσεχτικότερα. 
Επιστρέφω στο θέμα μου και κάνω 
μια πιο παρηγορητική υπόθεση: Ο 
Πορτογάλος συγγραφέας έχει και 
διατηρεί μια προσωπικότητα. Ρωτώ: 
είναι αυτή η προσωπικότητα αρκετά 
πλούσια για να παράγει ένα έργο 
πλούσιο σε περιεχόμενο, σε ουσία και 
μορφή; Είναι γενικός κανόνας — 
τιμώ τις εξαιρέσεις — οι καλλιτέχνες 
μας να έχουν μια μονοκόμματη νοο
τροπία* μια ευαισθησία περιστασιακά 
έντονη αλλά γενικά περιορισμένη, 
και μια μονόπλευρη αντιμετώπιση 
της ζωής. Εξαντλημένοι στα δύο ή 
τρία βιβλία, επαναλαμβάνονται μ* έ
ναν τρόπο βασανιστικό. Και η πρόο
δός τους είναι αποκλειστικά γλωσσι
κή, επιφανειακή και αρνητική, γιατί 
σύντομα η γλώσσα παύει να είναι ένα 
ζωντανό μέσο καλλιτεχνικής έκφρα
σης. Γίνεται εργαλείο σχεδόν άχρη
στο που τελειοποιείται σύμφωνα με 
αυτή ή την άλλη επιταγή.

Η περιορισμένη πρωτοτυπία της 
πορτογαλικής λογοτεχνίας έχει σαν 
φυσικό επακόλουθο την περιορισμένη

της γνησιότητα. Για τον Πορτογάλο 
συγγραφέα το να έχει μια τεχνοτρο
πία σημαίνει το να μιμείται ορισμένα 
χαρακτηριστικά και να δανείζεται 
ορισμένα στοιχεία, στα οποία δίνει 
κάποια μορφή μέσα από την αμφίβο
λη προσωπικότητά του: τότε αρχίζει 
να παράγει, σαν συνέπεια, λογοτε
χνία λιγότερο ή περισσότερο μηχανι
κή. Μου είναι δυσάρεστο να μιλώ για 
τέτοια παραδείγματα της μετριότητάς 
μας, όμως έτσι πρέπει* ιδιαίτερα σή
μερα που το πρόβλημα της γνησιότη
τας παρουσιάζεται τόσο περίπλοκο 
όσο κι όλα τα άλλα σύγχρονα προ
βλήματα. Την άμεση έκφραση, την 
απλή, την οργανικά καθαρή, επιδιώ
κει, χωρίς αμφιβολία, ο μοντέρνος 
καλλιτέχνης* όμως τούτο δε φαίνεται 
να είναι το τελικό χαρακτηριστικό 
του. Οι σημερινοί καλλιτέχνες είναι 
συνειδητά περισσότερο άμεσοι, πε
ρισσότερο απλοί, περισσότερο καθα
ροί. Με ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις. 
Ό μω ς το να είσαι συνειδητά καθα
ρός, απλός, άμεσος, σημαίνει ότι εί
σαι περίπλοκος. Το περίπλοκο που 
διακρίνω στη Μοντέρνα Τέχνη μπο
ρεί να παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα 
της περιορισμένης ειλικρίνειάς της: 
το λυρικό και η ειρωνία, η φυγή και η 
θέση, το υποσυνείδητο και η λογική 
μπερδεύονται στην τέχνη των διαφό
ρων συγχρόνων δασκάλων. Ό λ α  αυ
τά έχουν ως αποτέλεσμα έναν δήθεν 
νεοτερισμό στις διαδικασίες και στα 
μέσα έκφρασης των νέων λογοτε
χνών, κάτι που προκαλεί την έκπλη
ξη, το θυμό, την ενόχληση και την 
περιφρόνηση των μυημένων. Ό μω ς  
οι αληθινά μυημένοι δεν γράφουν και 
πολλά πράγματα κι έτσι δεν έχουμε 
να περιμένουμε τίποτε απ' αυτούς.

Ο πραγματικός ρόλος λοιπόν του 
κριτικού είναι να διακρίνει και να 
ξεχωρίζει τους μιμητές, όσο καλοί κι 
αν φαίνονται, από τους αυθεντικούς 
δημιουργούς. Οι πρώτοι υπήρξαν πά
ντοτε και πάντοτε ήταν υπεύθυνοι για 
τη νεκρή λογοτεχνία της εποχής τους. 
Και οι δεύτεροι επίσης υπήρξαν σε 
κάθε εποχή* χάρη σ' αυτούς η λογοτε
χνία έφτασε ως εμάς ζωντανή και 
επομένως επιδεκτική για παραπέρα 
εξέλιξη. Οι διαδικασίες γραφής και 
οι φόρμες που δημιούργησαν ήταν οι 
πιο κατάλληλες για να αναδείξουν 
την ευαισθησία τους και σίγουρα 
υπήρξαν οι ανανεωτές της εποχής
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τους. Είναι φυσικό, η σύγχρονη ευαι
σθησία να μη χωράει πια σ* αυτά τα 
καλούπια, τα επιλεγμένα από και για 
διαφορετικές ευαισθησίες. Ό πω ς εί
ναι επίσης φυσικό οι μεγάλοι καλλι
τέχνες του σήμερα να ακολουθούν το 
παράδειγμα των μεγάλων καλλιτε
χνών του χτες. Το βάθος, το αιώνιο, 
το αμετακίνητο, το συνεχές, της αν
θρωπότητας και της τέχνης, θα διατη
ρείται πάντοτε στο έργο των μεγά
λων. Και θα έλεγα πως το βάθος αυτό 
θα φανεί περισσότερο εκμεταλλεύσι- 
μο κυρίως στο έργο των ανανεωτών.

Συνοψίζοντας: Ζωντανή Λογοτε
χνία είναι εκείνη στην οποία ο καλλι
τέχνης αφιέρωσε τη ζωή και γι* αυ
τόν ακριβώς το λόγο ζει, όπως ακρι
βώς του υπαγορεύει η προσωπικότητά 
του. Επειδή θα είναι ο καλλιτέχνης 
αυτός ένας άνθρωπος ανώτερος ως 
προς την ευαισθησία, το στοχασμό 
και τη φαντασία, η Ζωντανή Λογοτε
χνία που θα παράγει θα είναι ανώτε
ρη, απροσπέλαστη, επομένως, από τις 
συνθήκες του χώρου και του χρόνου. 
Και είναι μόνο γι' αυτό το λόγο που 
τα Ά ο ν τ ο ς  του Ζιλ Βισέντε είναι 
εξαιρετικά ζωντανά και οι κωμωδίες 
του Σα ντε Μιράντα τελεσίδικα νε
κρές* για το λόγο αυτό όλα τα βιβλία 
της Ζουντίτ Τεσέιρα δεν αξίζουν όσο 
μια κ σ νσ ά ο  του Αντόνιο Μπότο* για 
το λόγο αυτό τα σονέτα του Καμόενς 
είναι μαγευτικά κι αυτά του Αντόνιο 
Φερέιρα επίπεδα* για το λόγο αυτό 
μια μικρή εισαγωγή του Φερνάντο 
Πεσόα λέει περισσότερα από ένα 
μεγάλο άρθρο του Φιντελίνιο ντε 
Φιγκουέϊρέντο* για αυτό το λόγο υ
πάρχει περισσότερη εσωτερική δύνα
μη σε δεκατέσσερις στίχους του Αντέ- 
ρο απ' ό,τι σ* ένα ποιηματάκι του 
Ζουνκέιρο* γι* αυτό το λόγο ένα λαϊ
κό ρητό είναι πιο όμορφο από μια 
φράση κάποιου ψευτοδιανοούμενου.

Περ. Ρτβ3εηςα9 αρ. 1, 10.3.1927

.Ιοίιο Ιίοίζ άε Ο3§ίβ1ο-ΒΓ3ΠΟΟ

Ο ΑΝ ΤΙβΑ  Ρ Α Μ ΊΝ Ο Ο  -  8 Ε ...

Από σας φεύγουνε, κυρία, πολύ Θλιμμένα 
τα μάτια μου, γιατί είστε ο θησαυρός 
μου' ποτέ δεν είδατε μάτια κανενός 
άλλου, για γυναίκα, να ναι έτσι λυπημένα.

Τόσο νοσταλγικά, έτσι λυπημένα, 
τόσο άρρωστα α π ' το χωρισμό, 
τόσο κλαμμένα, τόσο κουρασμένα 
που να ποθούν το θάνατο εκατό 
φορές πιότερο κι α π ' τη ζωή που ζω.

Φεύγουν, τόσο θλιμμένα,, τα Θλιμμένα, 
και τόσο απ ' την ελπίδα παν μακριά, 
που ποτέ σας δεν είδατε έτσι λυπημένα 
μάτια, κανενός άλλου, για καμιά.

Μτφρ.: ΑΡΗΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ

ΕΞΑΙΣΙΑ ΝΥΧΤΑ

Εξαίσια νύχτα έρωτα, 
μαγευτικά ανθισμένο κρεβάτι, 
θεϊκοί στεναγμοί ηδονής!
Σαν το λεπτό κοτσάνι λουλουδιού στον αγέρα 
έτσι έτρεμε... Το σεληνόφωτο εκείνης της νύχτας 
δε θα μπορέσω ποτέ να το ζεχάσω, ποτέ!

Το θελκτικό αυτό λουλούδι, 
το μισανοιγμένο μπουμπούκι ρόδου 
που είταν το στόμα της. Θεέ: μου!
μαραινότανε... Μα. σαν το φεγγάρι ύστερ'από ένα σύγνεφο, 
ξανάνθιζε από αγάπη 
λέγοντας: Είμαι δική σου!

Αυτό το χιόνινο άγαλμα που είταν το κορμ ί της, 
πώς μπόρεσε να κρατήσει μέσα του τόση φωτιά, 
χ(ορίς να λυώσει μέσα στα χέρια μου...
Στ άσπρα της στήθια, σαν τον αφρό της θάλασσας 
τα κύματα του πάθους ανεβοκατέβαιναν 
σαν κύματα ταραγμένης θάλασσας!

Πώς με κοιτάζαν τα μάτια της!
Πώς λιγοθυμούσαν πάνω στα δικά μου!
Πώς ξαναφωτίζονταν και πάλι!
Πώς έγινε και, σε μια τέτοια στιγμή.
οι δυο ζωές μας κ 'ο ι δυο καρδιές μας
δεν ανακατεύθηκαν. δεν έγιναν ένα για πάντα!...

Μτφρ.: ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ
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Για την Πρεζένσα
Με μεγάλη σαφήνεια και φωτισμένη σκέψη η «Πρεζένσα» 
καθόρισε την ισχύ των αρχών που προβάλλει: την ταύτιση της 
λογοτεχνίας με την τέχνη — δυο διαφορετικές πλευρές της ίδιας 
ουσιαστικής ανάγκης για έκφραση· την ανεξαρτησία της λογοτε
χνίας και της τέχνης έναντι των πολιτικών, κοινωνικών, θρη
σκευτικών κλπ. θέσεων, και, κυρίως, την αιώνια τελεολογία της 
τέχνης, αρχή που έκανε τις επόμενες γενιές να πιστέψουν ότι η 
δική μας γενιά ήταν εκπρόσίοπος του θολού και τρελού «η τέχνη 

,  ΚΤ ,  ν  για την τέχνη».
Βίτορίνο Νεμεζιο Ζοάο Γκασπάρ Σιμόενς

Ασόρες
λυμαντικού κι έβ λ επ ε  κανείς το α πό  ευκάλυπτο για κάψιμο, 
πρωί τις γυναίκες τωνΦ λαμέγκος 
π ο υ  κατέβαιναν με τα ματσάκια

Μιγκέλ Τόργκα

Ο ταύρος

Η ταν δυο μήνες π ο υ  η Ορτα ζού - 
σε με τον εφιάλτη της πανούκλας, 
κάτω α πό  κείνη την κόπα α π ο  
σύννεφα π ο υ  έσφιγγε το Πίκο στο 
λαιμό. Η επιδημία ξεθάρρευε. Αλλα 
δεν ήταν τόσο ο αριθμός των μοι
ραίων περιστατικών στην πόλη  και 
στη γύρω περιοχή. Ήταν τα π έ ν 
θιμα νέα π ου  έρχονταν α π ’ τον 
κάμπο, τα μουλάρια της α π ο λ ύ 
μανσης που  έσερναν τα κάρρα 
υπακούοντας στις ξυλιές, οι π ο λ 
λές φήμες π ου  κυκλοφορούσαν  
στα καφενεία και τα φαρμακεία, 
τα καμένα στρώματα στο κτίριο 
π ου  έλιωναν τις φάλαινες, εγκα- 
τα λ ειμ ένο  σ τ ο υ ς  φ α γ ω μ έ ν ο υ ς  
βράχους της θάλασσας του Πόρ
το -Πιμ.

Στον οικισμό του Σαλάο π ρ ώ το - 
εμφανίστηκε ένας νέος μ’ έναν μ ε
γάλο βουβώνα στη μασχάλη, π ό 
νους στις κλειδώσεις. Στο π ρ ό σ ω 
πο  και στο κορμί είχε το χρώμα 
του πυλού. Το πρωί δεν μπόρεσε  
να πάει στη δουλειά* η μάνα τον  
έτριβε με ξύδι, του σκούπιζε τον 
ιδρώτα. Μετά άρχισε να φτύνει 
νερό στο χρώμα της σκουριάς και 
μέσα σε τρεις μέρες έφ υγε. Η μα- 
να είχε κιόλας κρεβατωθεί όταν οι 
γείτονες σήκωσαν το φέρετρο και 
το κουβάλησαν με μοιρολόγια και 
μαντήλες στα κεφάλια μέχρι τον  
τάφο. Την επομένη η παντρεμένη  
αδερφή έπ εσ ε  στο κρεβάτι. Ήταν 
κι έγκυος. Ύστερα ο άντρας, π ου  
είχε ντύσει τον κουνιάδο, έπ εσ ε  
και πέθα νε. Σε οχτώ  μέρες οι κά 
τοικοι τεσσάρων σπιτιών του Κα- 
μπούκο ντο Σαλάο βρέθηκαν με 
τα χέρια δεμένα θαμμένοι κάτω 
από τη γη* ανάμεσά τους κι ο 
π α π ά ς κι ο νεκροθάφτης. Το για 
τρό, κύριο Ροντρίγκεζ, π ο υ  τον κά- 
λεσαν την τελευταία στιγμή, τον 
έπιασε απελπισία. Εμπαινε στα 
σπίτια κρατώντας μπαμπάκι στο  
ύψος της μύτης* τους έδιωχνε ό 
λους: «Δρόμο, βάρβαροι!» Δ εν ά φ η 
νε κανένα να πλησιάσει τον άρρω 
στο. Πώς ήταν δυνατόν να του 
αφήνουν το γάλα και το φάρμακο 
στο κατώφλι λες κι ήταν τσιμπου- 
ριασμένος σκύλος; Κι ο  καθένας

Β ιτο ρ ινο  Ν εμ έζ ιο

στο σπίτι του, κανείς να μην σ υ 
ντρέξει... Ό τα ν  ξανά δαν την ά 
μαξα του Πιντάντο στην είσοδο 
του οικισμού υποδέχτηκαν το για 
τρό με π έτρ ες  και υψωμένα φ τ υ ά 
ρια. Ή ρθε το α πόσπ α σμ α  και για 
μια ολόκληρη μέρα και νύχτα  τα 
τέσσερα ψάθινα καλύβια του Κα- 
μπούκο ντο Σαλάο γέμισαν τον  
ουρανό του Φαίάλ μ’ ένα  καπνό  
κατράμι.

Στην Ό ρτα  μετέτρεψαν το π α 
λιό μοναστήρι σε νοσοκομείο και 
το έβαλαν καραντίνα' τις νύχτες  
έβλεπ ε κανείς τις νοσοκόμες ν' α- 
κ ο υ μ π ο ύ ν  το κεφάλι τ ο υ ς  στα  
τζάμια, τα φώτα να αναβοσβήνουν  
και τις ά σ π ρ ες ποδιές να κινούνται 
στους διαδρόμους. Οι εφημερίδες 
της περιοχής κυκλοφορούσαν με 
μεγάλους τίτλους ζητώντας ιατρι
κή αποστολή και διαμαρτύρονταν 
π ω ς η κυβέρνηση το μόνο π ο υ  
σκεφτόταν ήταν να απαγορέψ ει 
τον α π όπ λου , εντείνοντας έτσι, με 
την παράλυση του εμπορίου, μια 
κατάσταση ήδη σοβαρή.

Ενα καΐκι σάλπαρε για το Σάο 
Μιγκέλ, να  βρει ορρό αποδείχτηκε 
όμως σαράβαλο. Με το καζάνι χι- 
λιοτρυπημένο έφ τα οε μόνο μέχρι 
την Τερσέιρα, ό π ο υ  δεν υπή ρχα ν  
τα μέσα για την επιδιόρθωσή του.

Πέρα α π ’ την α γω νία  α υ τώ ν  
π ο υ  είχαν άρρωστους συγγενείς  
και πέρ α  α π ’ τις κουβέντες στον  
όμιλο και στο καφενείο, ο καθένας 
συνέχιζε τη ζωή του και π ρ ο σ π α 
θούσε να ξεφύγει α π ό  την αρρώ- 
στεια. Στα απομακρυσμένα σπίτια 
μεγάλη ήταν η κατανάλωση α π ο 

Π ροσ π ά θ η σ ε πάλι. Παρόλο π ο υ  
φ λεγότα ν α π ό  την οργή, π ρ ο σ π ά 
θησε να συγκρατήσει τα νεύρα  
του και να εκτιμήσει την κα τά στα 
ση μ όση ψυχραιμία διέθετε.

Βρισκόταν φυλακισμένος, καθη
λω μένος να περιμένει τη σειρά  
του (...) Εκεί έξω παλαμακια και 
μουσική. Ο Μαλιάντο διασκέδαζε 
τους κυρίους κυρίους...

Η συγκρατημένη ένταση τον έ 
κανε να ανατριχιάζει. Εκείνος, ο 
Μιούρα, ο βασιλιάς του κάμπου! 
Κλεισμενος!

Το πλήθος σώ πασε. Ακούγεται. 
απαιτητικό, νοσταλγικό το μού- 
γκρισμα των αγελάδω ν. Ρίγησε. 
Τώρα; Εφτασε επ ιτέλους η σειρά 
του;(...) Χωρίς να το καταλάβει κι
νήθηκε να ξυλώσει τους στενούς  
τοίχους του κελιού του. Μα δεν τα  
κατάφερε, χτύπη σε στην π α γ ω 
μένη πέτρα  (...) Νέο τσίμπημα στο  
σβέρκο.

-Μ ιούρα κέρατα!
Όλοι οι μύες δούλεψαν, μ έναν  

πήδο, σχεδόν πέταγμα , βρισκόταν 
στην αρένα. Έτοιμος! Τρέμοντας 
σαν καλαμιά, α π ό  οργή και φόβο, 
κοίταξε γύρω του. Ένας κυκλικός 
φράχτης και α π ό  την εκεί πλευρά  
το πλήθος, ατέλειωτο πλήθος (...) 
Τι ρόλο θα έπαιζε; Τι ζή ταγε α π ό  
την οργη του; Το πλή θος κ ρ α ύγα 
ζε. Διατακτικός μπήκε ένας α δ ύνα 
τος τύ π ο ς  στα χρυσά.

Τον κοίταξε ψυχρά. Τι δύναμη 
κ ο υ β ά λ α γ ε  σ τ ο  σ κ ε λ ε τ ω μ έ ν ο  
π ρόσω πο, στα κίτρινα χέρια, για 
να τολμήσει να περάσει το φ ρ ά γ 
μα μ αυτό τον τρόπο;

Η αδύνατη μορφή προχώ ρησε.

Μ ιγκ έλ  Τ ό ρ γκ α

Έκπληκτος ο  Μιούρα κοίταξε ε 
κείνη την εύθραυστη  μορφή με τα 
δυο πόδια. Την κοίταξε ολύμπιος, 
χωρίς να ανοιγοκλείνει τα μάτια.

Με τον α έρα  αυτού π ο υ  παίζει 
τη ζωή του, η κούκλα με τις π ο ύ 
λιες συνέχιζε να π ερ π α τά . Κι όταν  
βρισκόταν σ ε  μικρή α π όσ τα σ η  α - 
π  το Μιούρα, π ο υ  έκπληκτος α 
ναμετρούσε τέτοιον ηρωισμό, π ε 
ρήφανα ο άλλος χτύ π η σ ε  το δεξί 
πόδι χάμω και φώ ναξε:

-ΕίΒόδι! ΕίΤαύοο.
Το πλήθος χειροκροτούσε.
-ΕίΒόδι, Ε! Ταύρο.
Έ π ρ επ ε να γίνει. Αφού επ ιζη 

τούσαν με τέτοια επιμονή την ο ρ 
γή του θα την είχαν.

(Α π ’ το  βιβλίο Τ α  ζ ώ α )
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Αλβάρο Μ ανουέλ Μασάντο

Νεορεαλισμός
μύθο ότι έχουν παραμελήσει την αισθητική διάσταση των έργων».

Ό πω ς οι οπαδοί του πρώτου ρεαλισμού δέχτηκαν την επίοραση 
των κοινωνικών θεωριών του Προυντόμ και των λογοτεχνικών 
αρχών του Ζολά, έτσι και οι νεο-ρεαλιστές των χρόνων του ‘40 
επηρεάστηκαν άμεσα από το έργο του Μαρς, καθώς και από τα 
έργα συγγραφέων που ανανέωσαν το μοντέλο των νατουραλιστών, 
όπως, για παράδειγμα, στην Ιταλία, ο Ιγκνάθιο Σιλόνε με το 
Fontamara (1930) και τον Μοραβία ή τον Έ λιο Βιτορίνι- στη 
Βραζιλία, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos και o Lins do Regó· 
στις ΗΠΑ, o Στάιμπεκ ή o Κάλντγουελ.

Στις δεκαετίες του '50 και του *60, ακολούθησε μια δεύτερη 
φάση, του λεγόμενου «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ» ή, όπως 
αλλιώς λέγεται, του «ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ». Οι αρχές 
παραμένουν οι ίδιες αν και το δίλημμα για παρέμβαση περιορίζε
ται, κι εκφράζεται με όρους περισσότερο διφορούμενους, αφού 
συγγραφείς όπως ο Φερνάντο Ναμόρα θέλουν να δώσουν ευρύτερη 
ψυχολογική διάσταση στους ήρωές τους, μέσα σ ’ ένα έντονα 
υπαρξιακό κλίμα.

Η  Σύγχρονη Πορτογαλική Πεζογραφία
Εκδ. του Ινστιτ. Πορτογαλικής Κουλτούρας, 1977).

Από τις στήλες των εφημερίδων «Ο Διάβολος» και ο «Ανατέλλων 
Ήλιος» κάνουν την εμφάνιση τους, στα τέλη της δεκαετίας 
του *30 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘40, οι νεο-ρεαλιστές. 
Απ’ την αρχή έθεσαν για στόχο τους την άμεση ιστορική και 
κοινωνική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, το 1936, ο Αλβεζ Ρεντόλ 
(1911-1969), ένας από τους πρώτους και σημαντικότερους συγγρα
φείς του νέου ρεύματος, εγκαινιάζει την πολεμική εναντίον του 
περιοδικού «Πρεζένσα» σε μια διάλεξη με τίτλο «Τέχνη». Οι νέες 
θέσεις εμφανίζονται περισσότερο οργανωμένες στο περιοδικό 
«Ανατέλλων Ήλιος» (4ο τεύχος, Μάρτης 1937), όπου ο Μάντο 
Μαρτίνς, στο άρθρο του «Ανθρώπινη Λογοτεχνία», γράφει: « Ο 
συγγραφέας είναι κοινωνικό παράγωγο του Ωραίου και σαν τέτοιο 
είναι ταγμένος στην υπηρεσία του πλήθους». Αλλο δείγμα της 
πολεμικής του νέου ρεύματος δίνει ο Ρεντόλ στον πρόλογο του 
μυθιστορήματος Γ χ σ ιμ π έ ο υ ς  (1940): «Το μυθιστόρημα αυτό δε 
φιλοδοξεί να περάσει στο χώρο της Λογοτεχνίας μόνο σαν έργο 
τέχνης. Θέλει πρώτα απ’ όλα να είναι μια ανθρώπινη μαρτυρία 
βασισμένη στην πραγματικότητα».

Πιο περίπλοκος ο Μάριο Ντιονίζιο, προσπάθησε να στρέψει το 
νεο-ρεαλισμό σε μια νέα κατεύθυνση λογοτεχνικής δημιουργίας, 
όπου το έργο δε θα είναι μια απλή αντανάκλαση πολιτικής 
ιδεολογίας: «Οι νεο-ρεαλιστές αρνιούνται κατηγορηματικά το

Μάριο Ντιονίζιο

Μελαχρινή - Ηφαίστειο
Α π ό  το σταθμό φαινόταν η θά- 
λαοσα. Το νερό ερχόταν α π ό  μα
κριά γαλάζιο πολύ, λείο πολύ, κι 
ύστερα πλησίαζε λιγότερο γα λά 
ζιο, λιγότερο λείο, μέχρι να ξ ε σ π ά 
σει σε αφρό π ο υ  έσβηνε στην 
αμμουδιά. Η παραλία ήταν έρημη.
Ολο και κάποιος κατέβαινε τα 

τσιμεντένια σκαλιά της Πλατείας, 
έτσι, για να περάσει η ώρα* έκανε 
λίγα βήματα στην άμμο, ξανανέ-  
βαινε τα σκαλιά και καθόταν σε  
κάποιο τραπέζι όπ ω ς όλος ο κό
σμος.

Η μαθητευόμενη παρέδω σε τα  
κα πέλα  όσο  πιο γρήγορα  μ π ο 
ρούσε. Τώρα είχε είκοσι ολόκληρα 
λεπτά στη διάθεσή της, και με το 
ένα μάτι στο ρολόι, το άλλο στην 
πλατεία , α π ολά μ βα νε εκείνο το  
θέαμα με τις πολύχρω μες ο μ π ρ έ
λες και τα άσπρα τραπεζάκια γ ε 
μάτα νεαρούς με μαυρισμένο δέρ 
μα, όμορφες ξακάλτσωτες κ ο π έ 
λες μ ελεύθερα τα μαλλιά, όλοι 
αραγμένοι να καπνίζουν.

Ποτέ της δεν αντίκρυσε τέτοια  
θάλασσα, τόσο γαλάζια , τέτοια  
αμμουδιά, π ο υ  γνώριζε μόνο α π ό  
τις τουριστικές αφίσες· π ο τ έ  δε 
βρέθηκε τόσο κοντά σ ’ αυτά τα 
πρόσω πα, τα τόσο ανέμελα, τα 
γ εμ ά τα  υ γεία , τα  ευ τυ χ ισ μ ένα ,  
π ο υ  φ ορούν ακριβά ρούχα  με την 
ίδια άνεση π ου  αυτή φορά την

ποδιά της" π ρ όσ ω π α  π ο υ  μοιά
ζουν τόσο πολύ στους ήρωες π ο υ  
βλέπει στις ταινίες του μικρού κι
νηματογράφου της γειτονιάς. Όλ* 
αυτά π ο υ  έβ λ επ ε  δεν ήταν ται
νία, ηταν πραγματικότητα. Τα δια
φημιστικά δε λένε ψέματα. Κι ήταν 
Γενάρης, και ο καιρός έμοιαζε φθι
νοπωρινός. Κανείς δε φοράει κα
πέλο . Τα κορίτσια δε φ οράνε κάλ
τσες. Οχι φθινοπωρινός, καλοκαι
ρινός ήταν ο καιρός. Και π ό σ ο  α λ 
λιώτικα είναι όλα, διαφορετικά α π ό  
τη γειτονιά της στη Λισαβόνα, α π ό  
τους δρόμους π ο υ  μια ζωή γνώρι
ζε, α π ό  το κτίριο ό π ο υ  δούλευε -  
στο σπίτι της μαντάμ Ιβόνης, α π ό  
τα πάρκα στην πόλη! Ευχαριστού
σε το Θ εό για την τύχη της. Η 
μαντάμ την είχε διαλέξει για να  
παραδώσει στην πλούσια π ε λ ά 
τισσα π ο υ  πλήρω νε αρκετά ώ στε  
να της επιτρέπεται η πολυτέλεια  
να παίρνει τις παραγγελίες στο  
σπίτι της, τριάντα χιλιόμετρα α π ό  
την πόλη. Κι η μαντάμ θα μ π ο ρ ο ύ 
σε να έχει διαλέξει μιαν άλλη. Ή 
ταν μια σύμπτωση, καθαρή τύχη. 
Στην αρχή δυσκολεύτηκε να το 
πιστέψει. Μ' έκπληκτο βλέμμα ρώ 
τησε: «Εγώ;» Κι η αδιάφορη μαντάμ: 
«Ναι, εσύ, βιάσου». Της έδινε οδη- 
Υ,ε<>' ΤΠ9 εξηγούσε: «Θα βγάλεις 
εισιτήριο τρίτης όταν πηγαίνεις», 
ενώ  το κορίτσι σκεφτόταν. <*Εγώ;

είναι δυνατόν να είμαι εγώ;» «Στην 
επιστροφή, κλείνεις δεύτερη  θέση  
γιατί το τραίνο με τρίτη κ α θ υ σ τε
ρεί π ο λ ύ . Βιάσου. Να σαι π ίσω  
πριν νυχτώσει».

Και τώρα να την σ' α υ τόν το 
μικρό σταθμό το γεμ ά το  λ ο υ λ ο ύ 
δια, χρώματα -  αφίσες, περιοδικά, 
τέντες -  ανακατεμένη μ' αυτό το  
πλήθος, να περιμένει το τραίνο. 
Ζέστη. Να μην ήταν τόσο  π α λιό  το  
φόρεμά της θα έβ γα ζε  τη ζακέτα' 
την ξεκούμπω σε μόνο κι έβ γα λ ε  
το κασκόλ π ο υ  της είχε δώσει η 
μαντάμ Ιβόνη. Ενας κύριος π ο λύ  
ψηλός, κοκκινισμένος, με ασημένια  
μαλλιά, προσεχτικά κουρεμένα, έ 
κανε βόλτες στην α π ο β ά θ ρ α  με 
α ΡΥά, μεγάλα βήματα. Κάπνιζε μια 
πίπα . Τα π α π ο ύ τσ ια  του  α ν τ η 
χούσαν αμέριμνα στην πέτρινη α 
ποβάθρα. Κι ο  δυνατός ήλιος τον  
μ ε τ έ τ ρ ε π ε  σ ε  μια μ α κ ρ ό σ τ ενη  
οκιά με καθαρό περίγραμμα. Η π ί 
π α  του ά φ η νε ένα  α π α λό  άρωμα  
π ο υ  γλύκιζε* δεν έμοιαζε καθόλου  
με την πνιγερή κάπνα π ο υ  γέμιζε  
την κουζίνα τους τα βράδια ο α 
δερφ ός της.

Να τα συγκροτήσει όλα  αυτά  
στη μνήμη της: το γαλάζιο
θάλασσας, τους φοίνικες α νάμεσα  
στις πολύχρω μες ομπρέλες, τα α -  
οιχτοχρωμα και καινούρια ρ ο ύχα  

του αντρα με την π ίπ α  π ο υ  έκανε

βόλτες στην α π ο β ά θ ρ α ’ τόσοι ά ν
θρω ποι ευ τυ χισ μ ένο ι! Τελικά τα 
έρ γ α  της Deana Durbin ήταν αληθι
νά. Φ αντάσου τώρα να κλείσει τα 
ματια της για μια στιγμή κι ύστερα  
καθώ ς τ ανοίγει, να  δει μπροστά 
της τον Tyron Power με σάρκα και 
οστά!

Ξ αφ νικά  α κ ο ύ σ τ η κ ε  φασαρία. 
Εμφανίστηκε μια κ οπ έλα  μαζί με 
δυο νεα ρ ούς . Κι οι τρεις κουβέντια
ζα ν χαρούμ ενοι. Π ερπατούσαν με 
ά νεση  κι α έρα . Κάθησαν σ’ ένα 
παγκάκι, γελού σ α ν.

Τους ζήλεψε* το υ ς  ζήλευε. Ψη
λοί κι αδύνατοι, ο  έν α ς  ξανθός,ο  
άλλος μελαχρινός κι αυτή ξανθιό, 
σ χεδ όν  κοκκινομάλλα. Εμοιαζε με 
την Ginger Rodgers. Θ α λέγε  κα
νείς π ω ς  φ ρόντιζε να  μοιάζει με- 
την Ginger Rodgers.

Μια κ ο π έλα  σ’ ένα  παγκάκι. Ο 
ξα νθ ό ς  νεα ρ ό ς  α π ό  τη μια της 
π λευ ρ ά  κι ο  μελαχρινός α π  την 
άλλη. Ό π ω ς  στο  έργο . Έλειπε το 
τραγούδι. Και τ ό τε  αυτή  θα σηκω
νότα ν  με βήματα χορευτικά, ο με
λαχρινός θα α κ ολουθούσε, το »διο 
κι ο  ξανθός. Α π ό  τις πόρτες θα 
εμ φ α νίζοντα ν π ο λ λ ές  κοπέλες ί
διες με την Ginger. Στο βάθος Π 
θάλα σσα . Το π λή θος θα κρατούσε 
τ ο  ρυθμό χ τυ π ώ ντα ς  τα κουταλά
κια στα ποτή ρια  και τα  φλυτζάνια. 
Το κορίτσι κοκκίνησε, κατάλαβε
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πω ς γελούσε μόνο του.
Ο ένας α π ’ τους δυο έθαλε το 

χέρι του στον ώμο της Ginger.
-Ε, συ! κάτω τα ζερά σου, έτσι; 

Δεν είμαι εγώ η Κίτοα.
Ο άλλος χάρηκε.
-Καλά Bel. Ο Bug έχει μανία ν ’ α 

πλώνει χέρι...
Και ο πρώτος:
-Είναι πολύ τίμια τον τελευταίο  

καιρό...
Και μ ουτρω μ ένος, ά ρ χισ ε  να  

σφυρίζει το  «Μ ελαχρινή -Η φ αί
στειο».

Κανείς δεν τραγουδούσε τίπο- 
τ άλλο, πα ντού  άκουγες αυτό το 
τραγούδι.

Το κορίτσι τον συνόδευε μουρ
μουρίζοντας:

Είσαι τρέλα, τρέλα, τρέλα.
Είσαι σωστός πειρασμός.
Το τραίνο έφ τασε, η αποβάθρα  

άδειασε σε δυο λεπτά. Το κορίτσι 
μόλις πρόλαβε να μπει κι ένιωσε 
το τραίνο να ξεκολλάει. Ό λα  τόσο  
γρήγορα, τόσο εύκολα. Ποτέ δεν 
είχε ταξιδέψει σε τέτοια θέοη. Οι 
επιβάτες καλοντυμένοι. Κανείς δεν 
παρατηρούσε τους άλλους. Κανείς 
δε φαινόταν να καταλαβαίνει πω ς  
ζει σε κόσμο μαγικό. Τα π ά ντα  
έμοιαζαν φυσικά, δικά τους. Και το 
κορίτσι κάθησε μπροστά, μ α ζεμ έ
νο, να μην πιάνει πολύ χώρο.

Συνάντησε τα μάτια ενός  κυ
ρίου, γεμάτου, με πολλά δαχτυλί- 
δια στο δεξί του χέρι και γ α ν τ ο φ ο 
ρεμένο το αριστερό. Βλέμμα μακρι
νό μα στηλωμένο α π ά νω  της. Μή
πω ς δεν έ π ρ επ ε  να  κάτσει εκεί; 
Μήπως έφταιγε το κουτί π ο υ  κρα
τούσε;

Πίσω απ* την Ginger δυο κυρίες 
με μαλλιά σχεδόν άσπρα  κ ο υ β έ
ντιαζαν, κουβέντιαζαν, κουβέντια
ζαν. Πόσο τέλεια ήταν η κινηματο
γραφική αίσθηση. Ό π ω ς στις ται
νίες, έτσι κι αυτές μίλαγαν κάποια  
γλώσσα. Ενώ αυτή δεν έβ γα ζε  λέ-
ξη-

Απ το παράθυρο φαίνονταν οι 
παραλίες π ο υ  άφ ηνε πίσω του το 
τραίνο. Κι άλλες τέντες και ο μ π ρ έ 
λες χαρούμενες, κι άλλες πλατείες. 
Θάλασσα. Κι άλλες τέντες, άλλες 
πλατείες, άσπρα πανιά. Θ άλασοα, 
θάλασσα, θάλασσα.

Πετούσαν. Π ετούσε και το κορί
τσι μαζί. Η Ginger είχε σταυρώσει 
το πόδι και το κούναγε στο ρυθμό 
του τραίνου, ενώ  η φ ούστα  της 
είχε σηκωθεί μέχρι την άκρη της 
διάφανης κάλτσας. Τότε το κορίτσι 
θυμήθηκε πω ς υπά ρχουν και π α 
νάκριβες κάλτσες όπω ς εκείνες. Ο 
ξανθός, π ο υ  λεγόταν Bug κι ο  μ ε 
λα χρ ινός σ υ ν έχ ιζα ν  καθισμένοι 
πλάι της.

-Μ ά θα τε το σκάνδαλο του Beti; 
είπε δυνατά. Μιλούσε δυνατά, όλοι 
μπορούσαν να την ακούν. Φ αίνε
ται πω ς αυτό ακριβώς ήθελε.

-Π οιο σκάνδαλο -  είπε ο ξ α ν 
θός.

-Η  ιστορία με τη μάνα;
-Ποια μάνα! Δεν ξέρετε για την 

εφημερίδα;
-Α ! -  ο άκεφος μελαχρινός -  

αυτό είναι παλιό.
-Α υ τό  π ο υ  δεν ξέρεις είναι πω ς  

τα κορίτσια π ο υ  ο Beti αναφ έρει με 
τ όνομα είναι οι Τεϊσέρας.

-Φρίκη! είπ ε ο Bug.

Κι ο  άλλος, λιγότερο άκεφος: 
-Κ α λ ό ! Δ εν  είναι λ ο ιπ ό ν  οι 

Μπάρρος;
-Είσαι σίγουρη Bel; Θ έλησε να 

μάθει ο Bug.

-Ο ι Μπάρρος... επ α νέλ α β ε σ α ρ 
καστικά η Bel, η Λίνα, η Τιτό και η 
Ζέκα είναι οι Μ πάρρος. έτσι;

-Τι; Ο τύπ ος έγραψ ε ακόμα και 
τα ονόματα;

-Ο ι Μπάρρος! έλ εγ ε  η Bel, κοι
τάζοντας πλάγια  το νεαρό π ο υ  δε 
λεγότα ν Bug.

Τα μάτια του γέρ ου  δεν την ά 
φηναν πια σε ησυχία. Ενα βλέμμα 
σταθερό, απαιτητικό, λιγότερο μ α 
κρινό, σχεδόν γελαοτό. Μέχρι π ο υ  
κατάλαβε και τράβηξε τη φούστα, 
τη ν  τ ρ ά β η ξ ε  ό σ ο  χ α μ η λ ό τ ε ρ α  
μπορούσε, ντροπιασμένη, κόκκινη, 
χωρίς να ξέρει π ο ύ  να κρυφτεί. 
Γύρισε αλλού τα μάτια της, ν' α π ο -  
φ ύγει την ενοχλητική ματιά. Μή
πω ς κατάλαβε κανείς τίποτα; Βάλ- 
θηκε μ αυτιά κατακόκκινα να κοι
τάζει τις δυο κυρίες π ο υ  μιλούσαν 
αδιάκοπα. Αυτές π ο υ  δεν κα ταλά
βαινε. Ο Bug σφύριζε ακόμα το 
«Μελαχρινή -  Ηφαίστειο». Ασυναί
σθητα, επαναλάμβαναν όλοι:

Είσαι ωραία, ωραία, ωραία, 
δεν είσαι γυναίκα, είσαι ηφαίστειο. 
Καθώς το τραίνο πλησίαζε στην 

πόλη, η θέα  έξω  απ* το π α ρ ά θ υ 
ρο, άλλαζε. Τέρμα οι παραλίες, οι

πλατείες, οι ομ π ρέλες με τα χίλια 
χρώματα. Σκιεροί οι ογκοι των π ο 
λυκατοικιών ψήλωσαν, έκρυψαν τη 
θάλασσα, σκαρφάλω σαν στον ου  - 
ρανό. Καπνισμένα φ ουγα ρ α . Πα- 
ράγκες. Σωροί α π ό  κάρβουνο και 
ξύλο πλάι στις γραμμές. Μαύρα 
βαρκάκια. Σπίτια βρώμικα. Σπίτια 
οπίτια, οπίτια.

Τ ρ ά ντα γμ α  δ υ ν α τ ό  στις δια- 
οτα υρ ώ οεις  των γραμμώ ν, σ φ ύ 
ριγμα στις διαβάσεις. Το τραίνο π ι  
το ύ ο ε  κιόλας μέσα στην πόλη. Γυ
ναίκες με το καλάθι γεμ ά το  ψάρια 
για πούλημα, στερεω μένο στο κι - 
φάλι και το παιδί στην αγκαλια 
άντρες με τις πουκαμίσες και το ικ  
ψ ηλούς γιακάδες να κ ου β α λου \ 
ζεμπίλια και κουτιά' κ ο υ κ ο υ λ α ^  - 
νοι αστυνομικοί με τις καραμπίν^Λ 
στον ώμο. Οι επ ιβά τες ετο ιμ ά ζο
νται* μερικοί αφ ή νουν τις θέσεις 
τους. Ό π ω ς  οτο  σινεμά δεν την 
άφ ηναν να δει καλά τις τελευταίε^  
σκηνές. Κι όταν το τραίνο σταμα-

Ί

Luiz de Camoens

M UDAM  -  SE  OS TEM POS...

Αλλάζουν οι καιροί όπως κ οι θελήσεις, 
η ύπαρξη αλλάζει, αλλάζει η εμπιστοσύνη- 
από αλλαγήν ο κόσμος έχει γίνει 
όλος, παίρνοντας όλο και νέες φύσεις.

Πράματα νέα θα δεις όπου γυρίσεις. 
πλ/jv μόνο η ελπίδα ελπίδα θ'απομεινεν  
στη μνήμη , του κακού απομένει η οδύνη, 
και του καλού, αν υπήρξεν, οι αναμνήσεις.

Σκέπει ο καιρός με χλόη χλωρή τη γη. 
που άλλοτε την εσκέπαζε κρύο χιόνι, 
κ ' εντός μου, το γλυκό μεταμορφώνει 

τραγούδι σε λυγμό. Α π ’ την αλλαγή 
τούτη της πάσας μέρας, πιο μεγάλο 
τρόμο, κάνει αλλαγή άλλη, που όπως άλλο

τε. δε γνωρίζει πια την αλλαγή.

A FO R M O SU R A  DESTA FRESCA SERRA...

Του δροσερού βουνού τούτου η ομορφιά 
κ 'η  σκια των καστανιών που πρασινίζουν, 
τα ρυάκια αυτά, τη θλίψη που εξορίζουν 
ολόκληρη, αργά τρέχοντας, μακρυά, 

η παράξενη γη, όλα τα βουητά 
των θαλασσών, οι λόφοι που χρυσίζουν 
α π ’τη δύση, τα σμήνη τα στερνά 
των νεφών, με τον άνεμο που ερίζουν 

γλυκά, κάθε τι, τέλος, που προσφέρει 
η σπάνια φύση μ 'ανοιγμένο χέρι, 
με πληγώνει βαθιά, αφού μου χεις λείψει:

Δίχως σου με κουράζουνε τα πάντα, 
κ ι ’ όσο οι χαρές πληθαίνουν, νιώθω πάντα 
πιο πολύ ότι πληθαίνει η πολύ θλίψη.

Μτφρ.: ΑΡΗΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ

τησε, βιάστηκαν όλοι να  εξα φ α νι
στούν στην αποβάθρα.

Βγήκε κι αυτή κρατώντας γερά  
το κουτί της. Σταμάτησε για λίγο 
στη σκάλα του σταθμού. Η άτακτη 
φυγή των συνταξιδιωτών της π ρ ο -  
κάλεσε ανείπω τη θλίψη* θλίψη ό 
μοια με κείνη στο σινεμά, όταν  
εμφανίζεται το «ΤΕΛΟΣ». Α νάβουν  
τότε τα φώτα, εξαφανίζονται οι 
ήρωες κι αυτή επιστρέφ ει στην 
άχαρη καθημερινότητα. Στο δρόμο 
της, στο δωμάτιο π ο υ  κοιμάται με 
τη μάνα της, στο ατελιέ, στη β ελ ό 
να, μάλιστα μαντάμ Ιβόνη, τρέχω  
μαντάμ Ιβόνη' πίσω στο σίδερο μ έ 
χρι τις εφτάμισι το α π ό γ ευ μ α  ή, κι 
αν ήταν θέλημα Θ εού, τις οχτώμι- 
σι. Ή θελε να βάλει το κουτί χάμω, 
να κάτσει στο σκαλί και να  κλάψει.

Ό μω ς δεν κάθησε να κλάψει. 
«Βιάσου, να σαι δω πριν ν υ χτ ώ 
σει». Π ερπάτησε α ργά  μέχρι τη 
στάση. Ο κύριος.με το γ α ν τ ο φ ο ρ ε
μένο χέρι ήταν εκεί. Α πό καθαρή  
σύμπτω ση, το δίχως άλλο. Μα δεν 
την είδε. Είχε το βλέμμα κα ρφ ω μέ
νο στα αυτοκίνητα π ο υ  γλιστρούν 
α π ό  δω κι α π ό  κει, στις βιτρίνες 
των τουριστικών γραφείω ν με τις 
ταξιδιωτικές αφίσες, σ ’ ένα ν  τυφ λό  
π ο υ  α κ ουμ π ισ μ ένος σ το ν  τοίχο  
του σταθμού έπ α ιζε  βιολί.

Ο ή χος του βιολιού ίσα π ο υ  α - 
κουγόταν, π νιγμένος στο θόρυβο  
της κυκλοφορίας. Μα α υτός σ υ ν έ 
χιζε να  παίζει, όρθιος, με το κ α π έ 
λο χάμω, δίπλα του, ό π ο υ  π έφ τα ν  
τα κέρματα των περαστικώ ν. Ή 
ταν στιγμές π ο υ  νόμιζες ότι χάι- 
δ ευε με το  δοξάρι του  ένα  βιολί 
χωρίς χορδές. Δ εν α κ ουγότα ν τί
π οτα . Ή ταν όμως άλλες στιγμές, 
όταν το αεράκι φ ύ σ α γε  α π ό  κείνη 
τη μεριά, π ο υ  το βιολί σκόρπιζε  
σ’ όλη την πλατεία  ένα  χορευτικό  
σκοπό π ο υ  όλοι γνώριζαν. Ή ταν  
το «Μελαχρινή -  Ηφαίστειο».
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Αφιέρωμα στην Πορτογαλική Λ ογοτεχ

Φερνάντο Ναμόρα

Κυριακάτικο απόγευμα
Δ ιαλέξαμε το τραπέζι στην τα ρ ά 
τσα, με τα φώτα να καθρεφτίζο
νται στα 6αθιά σκοτεινά νερά. Τα 
πλοία, ακίνητα κι αινιγματικά, έ 
μοιαζαν με τέρατα π ο υ  π ερ ιμ έ
νουν τη νύχτα για να βγουν στην 
επιφανεια. Μόνο οι βάρκες π ου  
συνέδεαν τις δυο όχθες, με μάτια 
π ου  φωσφόριζαν, μας ελευθέρω 
ναν α π ’ αυτή την αίσθηση π ω ς η 
πόλη. απροειδοποίητα, είχε πλη μ 
μυρίσει α π ’ το ποτάμι.

-Π έρα σες το πρωί απ' το ν ο σ ο 
κομείο;

-Βέβαια.
-Πολλοί οι άρρωστοι;
Η Κλαρίσση δεν επ έμ ενε. Με μ ά 

τια καρφωμένα στα κοιμισμένα ν ε 
ρά παρακολουθούσε με αφηρημέ- 
νο ύφ ος την υπόγεια  ταραχή π ο υ  
καμιά φορά φανερω νόταν σαν λε- 
κές λαδιού, ενώ στην πραγματικό
τητα η σκέψη της ήταν μίλια μ α 
κριά. Ένιωσα την απουσία  της. Έ
κανα νόημα στον υπάλληλο.

-Δ υ ο  μαρτίνι για αρχή -  και γ υ 
ρίζοντας προς την Κλαρίσση: Σή
μερα Θα χουμε επίσημο γεύμα, 
μ’ όλους τους κανόνες, σύμφωνοι;

Κούνησε το κεφάλι καταφατικά. 
Η λάμπα δίπλα στο τειχάκι της 
ταράτσας έριχνε επά νω  της το 
σκληρό της φως. Η ομορφιά της 
αναδυόταν έτσι παράξενα  τ ε χ ν η 
τή ή βασανισμένη. Ό μω ς σ' εμένα  
ξύπνη σε μια απλοϊκή μα ε π ε ίγ ο υ 
σα επιθυμία για κέφι.

-Θ έλεις λοιπόν να σου  π ω  τη

σημερινή μου εξέταση... Ορίστε 
λοιπόν: ε ξ έτ α σ α  ένα ν  καλό ά ν 
θρω πο α π ό  τη Μπέιρας, με μ εγ ά 
λα μ ά γουλα  καφετί πρόσω π ο, α - 
πόστρατο. Η αρρώστεια του, θα  
σου π ω  τι ήτανε: η σύνταξη π ου  
τον ανάγκασε να  φ ορά  μπαλω μέ
να παντελόνια, κι επ ιπ λέον, η π ο 
λυλογία. Έ πασχε απ' τα πάντα, 
ιδιαίτερα όμως α π ό  μιαν ακ ούρα 
στη γλώσσα κλπ. κλπ. Είσαι ε υ χ α 
ριστημένη; Φυσικά κάθε φ ορά ε 
παναλάμβανα το ρεφραίν: «Δεν ε ί
ναι δική μου αρμοδιότητα». Περνώ  
τις μέρες επα να λα μβά νοντα ς τα  
ίδια πράγματα. Τέτοια και άλλα.

σαν π α π α γά λ ο ς.
Το χέρι της Κλαρίσσης μου έσ φ ι

ξε το μπράτσο. Μ εμπόδιζε έτσι 
να συνεχίσω  την αερολογία . Η ξε
ρα καλά γιατί μου μιλούσε για το 
νοσοκομείο, για τους αρρώ στους. 
Κι ά λ λ ες  φ ο ρ έ ς  το ε ίχ ε  κά νει, 
μ* έμμεσο τρόπο, ελπ ίζοντα ς πω ς  
θα της αφ ηγηθώ  σκηνές και π ερ ι
πτώ σεις π ο υ  θα τηςτσίμπαγαν τα  
νεύρα, ενώ  αμυνόταν σ ε  κάθε ν ύ 
ξη π ο υ  έκανε για να  ξαναρχίσει τη 
θεραπεία . Ό μω ς εγώ  είχα το  νου  
μου.

Η γενιά του 50
Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του 50, 
παράλληλα και μετά την ακμή του 
πολύ σύντομου υπερεαλισμού, κυ
ριαρχεί στο χώρο της πορτογαλικής 
πεζογραφίας ένα είδος «απελπισμέ
νης ελπίδας», που οφείλεται κυρίως 
στην οριστική πια επικράτηση της 
δικτατορίας του Σαλαζάρ ανάμεσα 
στα 1940-50, παρόλες τις δημο
κρατικές και σοσιαλιστικές διαδηλώ
σεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο

Αλβαρο Μ ανουέλ Μ ασάντο

Ο υπερρεαλισμός 
στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία ο υπερρεαλισμός άργησε να φτάσει — στις 
σΡχές τΉζ δεκαετίας του 50 — κι όπως λέει ο Ζοζέ-Αουγκούστο 
Φράνσα «το κίνημα δεν είχε διάρκεια μεγαλύτερη από ένα 
πρωινό... Γο Έ ν α ς  Π ο ρ τ ο γ α λ ικ ό ς  Α π ο χ α ιρ ε τ ισ μ ό ς  του Αλε- 
σάντρε Ο Νέιλ, μια απελπισμένη κραυγή αγάπης, είναι ταυτόχρο
να κι ένας αποχαιρετισμός στον πορτογαλικό υπερεαλισμό, ή 
καλύτερα, στην πορτογαλική δυνατότητα του υπερεαλισμού».

Κι αν στην ποίηση ο υπερεαλισμός έδειξε κάποια δημιουργική 
πνοή, διακηρύσσοντας κυρίως «την άγρια πραγματικότητα της 
επιθυμίας», στην πεζογραφία ελάχιστα είναι τα αξιόλογα έργα. 
Συχνά ο χαρακτηρισμός «μυθιστόρημα» χρησιμοποιείται για την
απομυθοποίηση του είδους. Τέτοιο είναι το σύντομο κείμενο__15
σελίδες γεμάτες ονειρικές εικόνες — του Αλεσάντρε Ο* Νέιλ με 
τίτλο Α μ π ό λ α  Μ ιρ α κ ο ν λ ό ζ α  που εξέδωσαν τα «Υπερεαλιστικά 
Τετράδια» το 1949.

Πόλεμο σ ’ όλη τη χώρα. Στην 
προσπάθειά του να προσαρμοστεί 
στο αστικό περιβάλλον, ο νεο-ρε- 
αλιστής συγγραφέας ψάχνει να ανα
λύσει το φοβισμένο άνθρωπο, τον 
άνθρωπο που ζει σε μια κοινωνία  
περίπλοκη την οποία δυσκολεύεται 
να κατανοήσει. Αυτή την περίοδο 
όμως ασκούν έντονη επίδραση στους 
Πορτογάλους λογοτέχνες οι ιδέες και 
τα έργα των Γάλλων υπαρξιστών 
(Satre, Camus), όπως επίσης και η 
Αμερικανική Λογοτεχνία, και ειδικό
τερα ο Hemingway και ο Faulkner.

Η αντίδραση στο νεο-ρεαλιστικό 
κίνημα δεν είχε χαρακτήρα πολιτικό, 
όπως είχε η αντίδραση της γενιάς 
του *40 προς την ομάδα της Π ρ ε ζ έ ν 
σ α . Ούτε υπήρξε μια φορμαλιστική 
πολεμική, όπως των υπερρεαλιστών. 
Εξάλλου ο όρος «γενιά» στην περί
πτωση αυτή εκφράζει μιαν έννοια

συμβατική. Γιατί η «γενιά» αυτή, 
του '50, αντίθετα με την προηγούμενη 
του '40, είναι υπερβολικά προσωπική 
για να διακηρύξει λογοτεχνικές θεω
ρίες και πολιτικές ιδεολογίες κοινής 
αποδοχής. Αυτό που την ορίζει είναι 
πρώτα απ’ όλα η υποκειμενική ανά
λυση, η άρνηση της άμεσης ιδεολογι
κής δέσμευσης, παρόλο που σε μερι
κούς η πολιτική θεματολογία είναι 
σημαντική και διαρκώς επανέρχεται.

Αυτή είναι και η περίπτωση του 
Βερτζίλιο Φερρέιρα, που, ξεκινώντας 
από το νεο-ρεαλισμό, καταλήγει ανα- 
νεωτής της αισθητικής στα δύσκολα 
χρόνια του *50. Ο Φερρέιρα πρώτος 
έθεσε το πρόβλημα που την επόμενη 
δεκαετία θα απασχολήσει τους σημα
ντικότερους Π ορτογάλους συγγρα
φείς: τον Ζοζέ Καρντόζο Πίρες, τον 
Ουρμπάνο Ταβάρες Ροντρίγκες, τον 
Αουγκούστο Αμπελάρια, την Φερνά- 
ντα Μποτέλιο, τον Νταβίντ Μοουράο- 
Φερρέιρα και την Μαρία Ζουντίτε 
ντε Καρβάλιο.

Το πρόβλημα μιας γνήσιας αισθητι
κής δημιουργίας που να ξεπερνά την 
απλή πολιτική μαρτυρία εναντίον της 
δικτατορίας του Σαλαζάρ, οδήγησε σε 
μια συμπεριφορά αμφιλεγόμενη, α
φού από τη μια ήταν απαραίτητη η 
αντιπαράθεση στο δικτατορικό καθε
στώς και από την άλλη η προβολή 
των ιδεολογικών ορίων που επιβάλ
λει οποιοδήποτε είδος στρατευμένης 
λογοτεχνίας. Αρνούνται την απλοϊκή 
κατάθεση και αναζητούν στην ολο
κληρωμένη, ελεύθερη αισθητική δη
μιουργία μια γεύση, όσο μακρινή και 
αν φαίνεται, της πολιτικής ελευθε
ρίας που δεν υπάρχει.

Μαρία Ζ ουντίτε ντε  Κ αρβάλιο  

Η Φλόρες στο τηλέφωνο
Η γυναίκα α ρ π α ξ ε  το ακουοτικό  
π ο υ  ξαφνικά ζω ντά νεψ ε, πλά σμ α  
μαύρο και αοτραφ τερό, α π ω θ η τι
κό οταν ξέρ να γε  βρωμιές π ο υ  δεν  
της αρεσαν, αν και τις κα τα βρόχθι
ζε πειναομένη. Το ά ρ π α ξε  και ε ί
π ε  με μια φωνή μακρινή, εσκεμμέ- 
να κρυα. υπερβολικά κρύα, π ω ς

άκηηΠΤαν η ,δΐα' ΑΐΤ0 ΤΠν άλλη  άκρη, π ο λ υ  χαμηλή η άλλη φω νη

«ΕΓ* νΤΡΟπαλή' " ̂

«Να έρθω  εκεί; Να σ ου  μιλήσω; 
Ή ταν ένα  πράγμα... ξαφνικά, α 
π ’ τη μια οτιγμή στην άλλη...». Η 
γυναίκα διέκοψε την εξή γη ση  που  
μ ά ντευ ε  μακρόσυρτη και μ π ερ δε
μένη, σα ν ό λες  τις εξη γή σεις  της 
Φ λόρες. Σήμερα όχι, ε ίπ ε . Αύριο το 
δίχως άλλο, ο π ο ια δ ή π ο τ ε  ώρα, ό- 
π ο τ ε  ή θ ε λ ε . « Ο,τι ώ ρ α  θέλεις  
Φ λόρες. Είναι Κυριακή μα δε σκο
π ε ύ ω  να  βγω, είμαι λίγο γριπια- 
σμένη. Ό μ ω ς τώ ρα, σήμερα, δε
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γίνεται, έχω ένα ζήτημα να ξεκα
θαρίσω. Μόλις ήρθε ο Πέτρο κι 
εγώ...». Η φωνή είπε: «Καταλαβαί
νω, συγνώμη. Αύριο λοιπόν». Έ
κλεισαν κι η γυναίκα έθαλε πίσω  
το ακουστικό. Στράφηκε προς τον 
αντρα' μια πρόκληση στο βλέμμα 
της. «Λοιπόν; θ α  συνεχίσουμε; Εδώ 
είμαι, ο' ακούω, τι έλεγες;»

Αυτός συνέχισε: «Πρέπει να το 
ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μια για π ά 
ντα, για να μην υπάρξουν άλλες 
παρεξηγήσεις. Είμαστε ενήλικες, 
έτσι δεν είναι?»

Η γυναίκα επανέλαβε: «Μια για 
πάντα, μάλιστα. Συμφωνώ, είμα
στε ενήλικες. Εδώ και π ό σ ο  καιρό 
είμαστε ενήλικες;»

¿Προσπαθούσα ν' α π οφ ύγω  τις 
εξηγήσεις, γιατί πιστεύω ότι... Κα
ταλαβαίνω όμως ότι κι εσύ...».

Τον γύρ ισε στην πρώ τη  του  
φράση με βιασύνη.

«Πιστεύεις ότι...;»
«Το όλο ζήτημα δε θέλει μια ο 

ποιαδήποτε εξήγηση. Ή καλύτε
ρα είναι ήδη αργά για οποιεσδή- 
ποτε εξηγήσεις, ε; Τρεις μήνες π ί
σω θα ηταν λογικό. Τωρα πια όχι».

«Όλα θέλουν κάποια εξήγηση», 
υποστήριξε με σιγουριά. Αλλιώς τα  
πράγματα αποκτούν μια σημασία 
που συχνά δεν έχουν. Εξάλλου, 
εμείς σκεφτόμαστε, μπορούμε να  
σκεφτόμαστε...

«Τι πράγμα;»
«Ξέρω κι εγώ! Τα πάντα». Οσα 

υπάρχουν ανάμεσα στο ναι και 
στο όχι, ανάμεσα στη ζωή και στο  
θάνατο, στην αγάπη  και το μίσος».

«Το να εντοπίσουμε το ζήτημα 
είναι απαραίτητο. Να γνωρίσουμε 
την αξία του, την έντασή του, τη 
δυνατή διάρκειά του. Με καταλα
βαίνεις ;»

Η φωνή του άντρα έγινε ξαφνι
κά απαλή: «Ήταν κάτι το εύ θρ α υ 
στο, πίστεψέ με. Πάντα. Και σ χ ε 
δόν δεν υπάρχει πια. Μένει ένα  
υπόλειμα, κάτι λίγο, σε διαβε- 
βαιώ. Ένας μικρός λεκές».

«Δεν ξέρω αν θέλω να σε π ισ τέ
ψω», είπε εκείνη. «Δεν ξέρω», ε π α 
νέλαβε σκεπτική. «Μιλάς γΓ αυτά  
τα θέματα με μια φ υσκότητα π ο υ  
πάντα με ανατρίχιαζε. Ποτέ δεν 
πήρες στα σοβαρά τα συναισθή
ματα μας, έτσι δεν είναι; Ο υτε τα 
δικά σου, ούτε των άλλων. Ενας 
λεκές, λες. Πώς ένας λεκές;»

« Ενας λεκές και τίποτα π ερ ισ 
σότερο. Μια μουτζούρα, μελάνι 
που δεν έφ υ γε  όταν έπλυνα  τα 
χέρια μου».

«Το μελάνι ήταν ισχυρό, ή μήπως 
δε θέλησες να τα καλοπλύνεις;»

«Ίσως είχα κι άλλα να κάνω». 
Την κοίταξε προσεκτικά για πολύ  
ώρα, φ όρεσε το ά σπρο του χ α μ ό 
γελο , το α κ α τα μ ά χη το . «Πάντα  
πήρα στα σοβαρά τη ζωή μου μαζί 
σου, την α γά π η  μου για σένα. Τα 
όσα συνέβησαν είναι χωρίς σημα
σία. Γίνονται και ξεγίνονται. Δεν  
μένουν, καταλαβαίνεις; Μένεις μ ό 
νο εσύ».

«Πρέπει να συνηθίσω αυτά  τα 
πλάγια πήγαιν* έλα; Θέλεις να το 
συνηθίσω; Ακόμα κι αν το θέλω, 
μπορώ;».ρώτησε με μάτια λ α μ π ε
ρά και σφιγμένο στόμα.

Εκείνος π έρ α σ ε το μπράτσο του  
γύρω α π ’ τους ώμους της, και την 
τράβηξε κοντά του. «Ποτέ πια δε

θα υπάρξουν άλλα πρόσωπα», β ε 
βαίωσε με μια πεποίθηση π ου  της 
ήταν γνωστή. «Ποτέ πια, πίστεψέ 
με. Κι αύριο κι όλας θα πλύνω  
καλύτερα τα χέρια μου, με ελα- 
φρόπετρα».

Τον αγκάλιασε κι ένιωσε ευτυχι
σμένη για άλλη μια φορά, την τρίτη 
από τότε π ου  παντρεύτηκαν. Τό
τε κοίταξε το τηλέφωνο και θυμή
θηκε την Φλόρες. «Τι να ήθελε η 
καημένη η Φλόρες; Τι λες, να της 
τηλεφωνήσω;»

Ο άντρας κοίταξε το ρολόι του: 
«Ό χι, όχι, ασ* την ήσυχη τη Φ λό
ρες. Πρέπει να κουβεντιάσουμε λί
γο ακόμα. Αυτόν τον καιρό σκ ε
φτόμουνα... Τι θα λεγες  αν π ε ρ 
νάγαμε τις φετεινές διακοπές στη 
Μαντέιρα;»

Γέλασε χαρούμενη. Ήταν ένα  
παλιό όνειρο π ο υ  της άρεσε να το

σκ έφ τετα ι, π α ρ ό λ ο  π ο υ  ή ξερ ε  
πω ς π ο τέ δε θα πραγματοποιό- 
ταν.

Οταν το τηλέφ ω νο άρχισε να  
χτυπά , η νεότερη γυναίκα μόλις 
είχε σηκωθεί απότομα και είχε πει 
στην αδερφή της ότι θα έβγαινε  
γιατί είχε φτάσει ως εδώ, β ά ζο 
ντας το χέρι μια παλάμη πάνω  
α π ’ το κεφάλι της σε οριζόντια θ έ 
ση. Ετοιμάζονταν να π ο ύ νε  κι ά λ 
λα, όμως το κουδούνισμα τις διέκο
ψ ε κι οι δυο τους δίστασαν, δίχως 
να ξέρουν ποια  θα έκανε το π ρ ώ 
το  βήμα, ε γ κ α τ α λ ε ίπ ο ν τ α ς  το  
πρόβλημα του κάθομαι -  φεύγω , 
για να δουν ποιός ήταν. Ως σ υ νή 
θως υποχώ ρησε η μεγάλη αδερφή  
και άφ ησε τη θέση της στο τρα 

πέζι, αφ ού η άλλη αρνιόταν φ α να 
ρά ν' απλώσει το δεξί της χέρι και 
να πιάσει το ακουστικό. «Βγαίνω, 
βγαίνω τώρα αμέσως»^ έλ εγε  για 
δεύτερη ή τρίτη φορά. «Βαρέθηκα, 
ΒΑ-ΡΕ-ΘΗ-ΚΑ!».

Η μαυροφορεμένη γυναίκα με το  
άσπρο αρρωστημένο δέρμα είπε: 
«Ποιος είναι;» κι αμέσως: «Α! Εσύ 
είσαι. Τι απόγινες; Καιρό έχο υ μ ε να  
σε δούμε-.». Η άλλη χα μ ογέλα σε  
γιατί στην τελευ τα ία  φ ράση  υ 
πή ρχε κάποιος έλ εγχο ς π ολύ  κα
θαρός και διακριτικός. Δ ε φάνηκες 
στην κηδεία... Δ ε φάνηκες στη λει
τουργία... Δεν έστειλες συ λλυπ η 
τήρια... Ό λ α  αυτά λέγοντα ν μ* ένα  
ύφος αδιάφορο, ίσως βιαστικό, ύ 
φ ος αυτού π ο υ  δεν είναι πια εκεί 
α π ό  έλλειψη χρόνου και ενδ ια φ έ
ροντος να παραμείνει. Α πό μακριά 
η φωνή της Φλόρες. «Είμαι κα λού- 
τσικά, όχι άρρωστη ακριβώς, μα... 
Συγνώμη π ο υ  δεν είπα τίποτα ό 
μως το μαθα μετά α π ό  μέρες. Δε  
διάβαζα εφημερίδες. Ξέρεις, π ά ν ε  
δυο μήνες π ο υ  δε διαβάζω εφ η μ ε
ρίδες. Υ π έ φ ε ρ ε  πολύ;»  «Πολύ». 
«Α!». Σώ πασαν και οι δύο, μετά η 
Φλόρες έσ π α σ ε  τη σιωπή. «Να ρ- 
θω εκεί;» Ρώτησε. «Έχω πολύ  δ ου 
λειά, δε φαντάζεσαι. Στην αρχή  
εξουθενώ θηκα. Τώρα μαζί με την 
αδερφή μου έχουμε πελαγώ σει με 
τις ευχαριστήριες κάρτες. Αύριο 
συμπληρώνεται μήνας π ο υ  π έ θ α -  
νε, κατάλαβες; Κι έτρ εχα  α υ τές  τις 
μέρες να κανονίσω το απαραίτητο  
χαρτομάνι, αυτή η γραφειοκρατία, 
δε φαντάζεσαι.« Σήμερα...». Η φ ω 
νή α π ά ντη σε χαμηλά: «Βέβαια, η 
γραφειοκρατία. Και οι κάρτες, κα
ταλαβαίνω. Το αφ ήνουμε για άλλη 
φορά λοιπόν». Εκείνη συμφώνησε: 
«Ναι, ναι, μια άλλη φορά, ό π ο τ ε  σε  
βολεύει».

Το κλείσε και είπε: «Ή ταν η 
Φλόρες. Ή θελε να περάσει. Τι σου  
είναι οι άνθρωποι! Ηθελε να  π ε ρ ά 
σει, όχι όμως για να μας πει τα  
συλλυπητήρια, όχι. Ή ταν μεγάλη  
ανάγκη να μου μιλήσει. Αυτό μου

πε».
«Το κατάλαβα», βεβαίω οε η άλλη 

με ύφ ος ακόμα θυμωμένο. «Κι ά -  
κουσα επίσης τι της απάντησες*  
να μην περ ά σει γιατί πρόκειται να  
γράψεις τις κάρτες». «Επρόκειτο να  
τις γράψουμε». «Μάλιστα!» Και μ α 
ζεύοντα ς τους ώμους: «Απ’ τη μ ε 
ριά μου... η αλήθεια είναι πω ς θα  
βγω, δεν μπορώ  άλλο. Βαρέθηκα. 
Ό λο  αυτό  το τελετουργικό του  
θ α νά το υ  ό π ο υ  β ου τή χτη κ ες με 
π ά θ ο ς  είναι φοβερό!».

«Τι θες να  πεις;»
«Τίποτα, τίποτα. Λόγια του α έ 

ρα, ό π ω ς πάντα».
Η άλλη χα μ ο γέλα σ ε γεμάτη  κα 

λή θέληση, κι ό π ω ς α π ευ θ ύ νετα ι 
κανείς σ ε  παιδιά είπε: «Μα είναι 
απαραίτητο, δεν καταλαβαίνεις;»

«Απαραίτητο γιατί,*»
«Οι άλλοι...».

Μ ίληοε χαμηλά, διατακτικά, ό 
μως η αδερφή της είχε νιώσει τις 
δυο λέξεις. Α πλω σε τα χέρια μ έ 
να  «Α!» θριαμβευτικό. «Οι άλλοι! 
Πόσο π ο λύ  ασχολείσαι με τους  
ά λ λ ο υ ς . Δ ε ν  π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε ς  τ ο ν  
ε γ γ ο ν ό  του σιδερά, ο ύ τ ε  το γιο 
εκείνης της γυναίκας, λ εγό ν τ ο υ -

«Ιοίϊο ίΐθ ΒΗΓΓΟβ

ΤΟ ΓΕΡΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

Σπάσε τις α).υσίδες σου,
πένθιμο καράβι, κοιμισμένο κοντά στις αποβάθρες!
Μην ακούς πια
τη φωνή τη νευριασμένη, τη φωνή την κλαψερή της κιθάρας 
στ* ανήσυχα τα χέρια των ναυτικών, των πιλότων!
Σπάσε τις αλυσίδες σου!... Είναι στον αέρα ένα ρίγος 
πουλημένου έρωτα στις ταβέρνες, πάνω στον ποταμό, 
έρωτα χτηνώόικου, που ξεχνάει μόλις απολάψει, 
έρωτα χωρίς πόνο, φιλιών χωρίς παρακά/.ια, 
φιλιών που δαγκάνουν, που πονούν, μα που δεν ξέρουν

να σκλαβώνουν... 
Ά σε το παρελ.θόν κοντά στις αποβάθρες, Καράβι μου!

Κύματα ονείρου, άσπροι αίρροί μακριά, σου κάνουν νεύματα 
να πάρεις την απόφαω] να ξεκινήσεις.

Ανεβαίνει το φεγγάρι, (ραπίζοντας όλην τη θάλασσα!
(Κοίτα τα χάδια των αφρών μέσα στο φεγγαρίσιο φως...)
Ξεκίνα γρήγορα, φύγε γρήγορα. Καράβι μου, 
το Μέλλον σε καλεί -  πήγαινε προς τη θάλασσα!
Γιατί μόνη η θά/.ασσα, που είναι προδότρα, δεν ψευτίζει:
Ανθίζει σε νησιά για τον ανυπόμονο ναυαγό 
και για τ '  όνειρο που ποθεί ν' αναπαυθεί.

Χίμαιρα;... Τι σημαίνει;.... Αν η χίμαιρα 
μας δίνει τον πυρετό της αναχώρησης!

Ασε το παρελθόν κοντά στις αποβάθρες. Καράβι μου!
- Ξεσπάει σε λυγμούς αργούς το πένθιμο τραγούδι στις κιθάρες 
κ ' είναι φιλιά ζεστά στις ταβέρνες, πάνω στον ποταμό...
Τράβα για τ ’ ανοιχτά, π/^αινε προς τη θά),ασσα, σπάσε

τις α/Μσίδες σου,
μην ακούς πια Γη μαγεία του που ξετρελαίνει!

Φεύγοντας όμως για να σχίσεις γοργότερα
τη νύχτα και το διάστημα,
ρίξε στη θάλασσα τη σαβούρα της πίκρας,
τη σαβούρα σου της αγωνίας και της κούρασης
-τη ς  πεθαμένης, της μολυσμένης ζωής-
και, με την πρώρα σα βέλος, ανάμεσα από τις κραυγές των γλάρων, 
χύμηξε προς τη θάλασσα.

Μτφρ.: ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ
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Α φιέρωμα στην Πορτογαλική Λ ογοτεχνία
σαν πολλά  γι αυτήν. Τι θα έλεγα ν  
οι άλλοι, αδερφούλα! Ο πατέρα ς  
του ήταν συνταγματάρχης, β λέ
πεις... Σ υνταξιούχος βέβαια, μα 
συνταγματάρχης... Η σουν α ξ ιο 
θαύμαστη, ναι, ναι, αξιοθαύμαστη. 
Το κακό είναι πω ς δεν υπάρχει 
κανείς να σε θαυμάσει. ΚΑ-ΝΕΙΣ! 
Ολοι α γνοούν τις αιτίες π ο υ  σε 

οδήγησαν σ αυτή την απόφ αση. 
Δ εν είναι κρίμα;»

«Σώπα, να χαρείς». 
βΓιατί να σωπάσω; Για να μη σε  

διακόψω απ' τη σοβαρή ασχολία; 
Αγαπητή μου, όσο οι άνθρωποι 
είναι ζωντανοί... Τώρα όμως...»

«Ο καθένας σκέφτεται με τον 
τρόπο του».

«Κι εσύ σκέφτεσαι όπ ω ς οι π ο λ 
λοί. Είναι υ π έρ  σου».

«Είναι μια δ υ σ ά ρ εσ τη  δουλειά  
π ου  π ρ έπ ει να γίνει».

«Γιατί;»
«Όλοι το κάνουν, το ξέρεις κα

λά. Θα το θεω ρήσουν προσβολή».
«Κρίμα». Πήγε ως το δωμάτιο και 

γ ύ ρ ισ ε  με τη μάλλινη  ζα κ έ τ α  
στους ώμους, τη βαλίτσα στο χέρι. 
«Γειά σου», είπε.

«Πού πας;» ρώτησε η μεγάλη με 
ικετευτική φωνή.

Η άλλη στάθηκε. «Αν σ ενδιαφ έ
ρει πολύ , μπορώ  να σου  πω . Σε 
συμβουλεύω όμως να μη δείξεις 
τόσο ενδιαφέρον. Θα δημιουργή
σεις προβλήματα α π ό  μόνη σου. 
θ α  περάσεις την υπόλοιπη  ζωή 
σ ο υ  γ υ ρ ε ύ ο ν τ α ς  με ε ν ο χ ή  το  
βλέμμα των άλλων. Όχι, καλύτερα  
να μη μάθεις π ο ύ  θα πάω . Αφορά  
μονάχα εμένα...».

Δ ε θέλησε να μάθει. Μόλις χ τ ύ 
π η σ ε η π όρ τα  επ έσ τρ εψ ε στην 
πένθιμη αλληλογραφία της.

«Ο γιατρός είναι εκεί;» ρώτησε η 
Φλόρες, και τώρα πια η φωνή της 
δε φ α νέρω νε αγωνία. Καθώς π ε ρ 
νούσαν τα λεπτά , είχε γίνει πιο 
ήρεμη, πιο απαλή, σχεδόν α π ο φ α 
σισμένη. Στην ερώτηση υ π ή ρ χε η 
απλή περιέργεια  να μάθει αν ο 
γιατρός βρισκόταν εκεί, σα ν  ο 
ποια δή ποτε ασθενής π ο υ  νιώθει 
ελαφρώ ς αδιάθετη και θέλει να  
κλείσει ραντεβού.

Η γραμματέας ρώ τησε αυτό α 
κριβώς: «Είναι η πρώ τη σας επ ίσ κ ε
ψ ης

«-έρ ετε, δεν πρόκειται για κάτι 
τέτοιο. Θα ήθελε να  μιλήσω με το  
γιατρό... είναι επ είγον . Δ ε θα τον 
α πα σχολή σω  για πολύ».

Η φω νή έγινε εχθρική: «Θα τον  
ρωτήσω! μα ο γιατρός εξετάζει 
κάποιον άρρω στο αυτή τη στιγμή, 
κι υ π ά ρ χ ο υ ν  άλλοι έξι π ο υ  τον 
περιμένουν. Δ εν ξέρω  αν μπορεί 
να σα ς μιλήσει. Θ έλετε να μου 
πείτε τ όνομά σας;»

Εκείνη μουρμούρισε απλά: «Φλό- 
ρες».

Η άλλη δεν άκουσε καλά: «Είπα
τε Φλόρες;»

«Φλόρες, ξέρει αυτός. Ο γιατρός 
ξέρει».

Πάτησε το κουμπάκι: «Γιατρέ;»
«Ναι;» Ο γιατρός ζήτησε σ υ γ ν ώ 

μη α π ό  τον ασθενή. «Τι τρέχει;»
«Στο τηλέφ ω νο, σας ζητάει κά-

Βερζίλιο Φερέιρα

Η εμφάνιση
Κι ο άνθρω πος αφηγήθηκε μια 
πα ρά ξενη  ιστορία. Ο Μ όουρα την 
ήξερε γιατί του υπενθύμισε μιαν 
εξέταση  στην πόλη. Μα δεν κερδι- 
σε τίποτα γιατί ο ά νθρω πος ήθελε  
να την ξα να πά ει απ' την αρχή. 
Φ οβόταν στα σίγουρα μήπω ς είχε 
π α ρα λείψ ει κά ποια  λ επ το μ έρ εια  
π ο υ  του κα τέστρεφ ε την ελπίδα. 
Την έλεγε , λοιπόν απ' την αρχή.

— Ό τα ν  έφ τα σ ε η σπ ορά , τ ’ α 
φεντικό, ο  κύριος Αρνάλντο μου 
είπε: «Καλέ Μ παϊλότε, δεν έχεις  
πια το ίδιο χέρι για να σπέρνεις». 
Γιατί εγώ , γιατρέ, π ά ντ ο τε  είχα  
χέρι βαθύ, τόσο  μεγάλο σαν κ ο υ 
βάς. Εχωνα το χέρι στο σακκούλι 
και το έβγα ζα  γεμ ά το  σπόρους. 
Τους π έ τ α γ α  στη γη κι έσ π ερ να  
ολόκληρη πλαγιά  σε δυο λεφτά.

Διηγήσου, καλέ μου άνθρω πε, 
διηγήσου το χα μ ένο  σου όνειρο. 
Γιατί είχες καλό χέρι, χέρι βιβλικού 
σ π ο ρ έα . Έριχνες το σ π ό ρ ο  κι η

ζωή γεννιότα ν στα πόδια σου. Η
σουν ο κύριος της δημιουργίας και 
το σ ύ μ π α ν  ολοκ λη ρ ω νότα ν στη  
χειρονομία σου. Και, όσο αυτός  
μ ιλού σ ε, ε γ ώ  π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α  το  
π ρ ό σ ω π ο , μ αυρισμένο  απ' το υ ς  
αιώνες, τα μάτια, π ο νεμ ένα  α π ό  
το θά να το  του θείου μέσα του.

Τον φ α ν ια ζ ο μ ο υ ν  να  δαμάζει 
τον κάμπο με το παντοδύναμο χ έ 
ρι του. Η γη ανοιγόταν στο π έ ρ α 
σμά του οα να ήταν το δικό του  
πέρα σμ α  κάποιου θεού . Η γη τον 
γνώριζε, αδερφός της μαζι με τη 
βροχή και τον ήλιο.

-Τ ω ρα τ' αφεντικό λέει π ω ς  δεν 
έχ ω  πια χέρι. Κι έδειχνε το κ α τα 
ραμένο χέρι, το γερα ομ ένο , κα ρ
βουνιασμένο απ' τα χρόνια και ιον  
ήλιο. Ο Μ όουρα με κοίταξε και μου 
χα μ ο γέλα σ ε συνωμοτικά.

-Κ ο ίτα , γ ύ μ ν α σ ε  τα  δ ά χ τ υ λ ά  
σου, να έτσι. Και του έδειχνε. Με 
δύσπιστα μάτια εκείνος παραττο-

ποια κυρία...»
«Μα σου χω εξηγήσει πως...»
«Λέγεται Φλόρες. Είπε π ω ς  την 

γνωρίζετε. Πως είναι επείγον».
Τώρα δίσταζε. «Καλα...» Υστερα  

ρώτησε: «Πόσοι π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  α κ ό 
μα;»

« Εξι, γιατρέ*. ,
«Πες στην κυρία να  με πάρει 

αύριο ή να περ ά σει α π ό  δω αν 
θέλει. Σήμερα είναι αδύνατο να  
τη δω. Μην ξεχάσεις, να της πεις  
να  π ερά σει αύριο, π ω ς  την π ερ ι
μένω στις π έντε , όχι, στις έξι κα λύ
τερα».

Έ κλεισε κ α ι  ζή τ η σ ε  σ υ γ ν ώ μ η  
α π ό  τον πελάτη , ένα ν  γ έρ ο  χ ο 
ν τ ρ ό , κ ιτρ ινιασμένο , ζή τη μ α  αν  
του  μενε ένας μήνας. Η Φ λόρες 
ήταν κ ά π ο τε σημαντικό π ρ ό σ ω π ο  
στη ζωή του. Πολύ σημαντικό, κι ας 
μην ήταν για π ολύ  καιρό. Δ υ ο  π α 
ράλληλες γραμμές συναντήθηκαν  
το  σ ύ ν τ ο μ ο  δ ιά στη μ α  τω ν δ ύ ο  
χρόνω ν για να ακολουθήσει μετά  
η κάθε μια την π ο ρ εία  της χω ρι
στά. Θ υμόταν τώρα την π ε ρ ίπ λ ο 
κη αυτή γυναίκα π ο υ  έκλαιγε και 
γ ελ ο ύ σ ε , άλλοτε μελαγχολική ά λ 
λ ο τε  υπερ βολικ ά  χα ρ ο ύ μ ενη . Α 
φ ού  έκλεισε και κοίταξε το γέρ ο  
μπροστά του, ένιω σε κά ποια  α ν η 

συχία. Τι να  το ν  ήθελε; Χρόνια ια>- 
ρα δεν ε ίχα ν βρεθεί. Σίγουρα ήταν 
για κάτι σημαντικό. Επείγον, είχε 
πει. Μ ήπω ς ήτα ν άρρωστη; Ίσως 
είχε ανάγκη  α π ό  χρήματα, ίσως 
ένιω σε ξαφνικά μόνη, ό π ω ς  της 
σ υ ν έβ α ιν ε  και π α λ ιό τ ε ρ α . Τέλος 
πά ντω ν, αύριο θα  δει τι συμβαίνει. 
Τώρα δεν μ πορεί να  κάνει τ ίπ οτα  

«Δεν μ πορώ  να  κάνω  τίποτα», 
σκέφ τηκε κι αυτή , στο  δωμάτιό 
της, καθισμένη καθώ ς ήταν στην 
άκρη του  κρεβατιού. «Τίποτα. Κι 
ο ύ τ ε  εν δ ια φ έρ ετ α ι κανείς». Είχε 
γράψ ει τρεις αριθμούς τηλεφ ώ νου  
σ' ένα  κομματάκι χα ρτί’ το  ένα  της 
συ να δ έλφ ου  π ο υ  π ά ν τ ο τ ε  έδειχνε  
συμπαθητική, το  άλλο της κα λύτε
ρης φίλης και το τρίτο του  τέως 
σ υ ζύ γου . Ή θελε να  φ ω νάξει ΒΟΗ
ΘΕΙΑ, μα κανείς δεν της το ε π έ τ ρ ε 
ψε. Είχαν σ ύ ζυ γο , κάρτες να  γρ ά 
ψ ουν, α ρ ρώ σ τους να  εξετάσουν. 
Ή ταν φυσικό, σ κ εφ τότα ν  με η ρ ε
μία καθώ ς ά δ εια ζε στην παλάμη  
της π ο υ  έτρ εμ ε  ελ α φ ρ α  το  μ π ου-  
καλάκι με τα  χά π ια . Ή ταν γαλάζια  
και μικρούλικα σ α ν  τις χά ντρ ες  
π ο υ  φ ό ρ α γ ε  κορίτσι, και υ π ο σ χ ό -  
ντο υ σ α ν  τη λησμονιά.

νέθηκε...
-Τ ο  χω  κάνει, γιατρέ. Μα τ’ α 

φεντικό λεει π ω ς δεν έχω  πια χερι. 
Κοίτα, γιατρέ, α υ τό  λοιπόν, δεν  
είναι π ια  αντρικό χέρι; Και βάθαινε  
τη χο ύ φ τ α  του. Τα δά χτυλα  αραιά, 
να  σ υ γ κ ρ α τ ο ύ ν  τ ο  φ α ν τ α σ τ ικ ό  
φορτίο τους.

-Λ ο ιπ ο ν , και τι θέλεις να  κάνω;
-Δ ώ σ ε  μου κ α νένα  φ α ρμ α κ ο. 

γιατρέ, ένα  φάρμακο να  μου σιάξει 
το χέρι ό π ω ς ητανε, έτσι μεγάλο, 
έτσι βαθύ, έτσι, έτσι...

Κι έ π λ α θ ε  στον α έρ α  ένα  χέρι 
μεγάλο, χέρι Γιεχοβα. Κλωστές ή 
λιου γλιστρούσαν απ ' τα δέντρα  
κοντά στο δρόμο. Και στην ά π λ α  
του γαλάζιου ουρα νού , χωρίς κ α 
νένα  σύννεφ ο, α ντ η χ ο ύ σ ε  η τ ε 
λευτα ία  ανά μ νη σ η  του  κ α λο κ α ι
ριού. Ο Μ όουρα ά να ψ ε τη μηχανή.

- 1 ειά σου, να  π ερ νά ς  καλά -  
είπ ε στο σ π ο ρ έα . Και τ α υτοκίνη 
το ξεκίνησε σηκώ νοντας τη σκόνη  
του δρόμου. Β ϊυ ζ ιλ ιυ  Φ ε μ ϊ ίμ α
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Άλβαρο Μ ανουέλ Μασάντο

Nouveau Roman
Γύρω στα 1960 το γαλλικό Nouveau 
R om an αρχίζει να επηρεάζει τους 
Πορτογάλους συγγραφείς, αντικαθι
στώντας τη γαλλικής επίσης προέ
λευσης επίδραση του υπαρξισμού. Τη 
θεωρία που πρώτοι εξέθεσαν οι Αλ- 
φρέντο Μαργκαρίντο και Αρτούρ 
Πορτέλα Φίλιο στο «O Novo Romana»
(1962). Η επίδραση αυτή υπήρξε σύ
ντομη, έδωσε ωστόσο την εύκαιρία σε 
πολλά νέα ονόματα να αναδειχτούν, 
όπως συνέβη με την Ίζαμπελ ντα 
Νομπρέγκα με το βιβλίο της Η  ζω ή  
μ ε  το υ ς  ά λ λ ο υ ς  (1964), τον Αντόνιο 
Ναβάρρο με τα βιβλία του Τ α ξ ίδ ι  
σ τ η ν  Κ ρ ή τη  (1964) και Α τ έ λ ε ιω τ η  
σιω πή  (1970), τη Μαρία Τερέζα Ό ρ- 
τα με το βιβλίο της Κ α ι τ α  δ υ ο  
χ έρ ια  σ το  κ ο ρ μ ί  και τον Αλμέιντα 
Φαρία με τα βιβλία του Λ  ε υ χ ή  Φ ή 
μ η  (1962) και Το Π ά θ ο ς  (1965).

Την ίδια εποχή συγγραφείς σαν τον 
Ζοζέ Λουαντίνο Βιέιρα (γεννήθηκε το 
1936 στην Πορτογαλία και έζησε 
πολλά χρόνια στην Αγκόλα) και τον 
Ζοζέ Μαρτίνς Γκαρσία (γεννήθηκε το 
1941) ασχολούνται με την αποικιο
κρατία. Ο Ζοζέ Μαρτίνς Γκαρσία στο 
βιβλίο του Lugar de Massacre (Τ ο π ίο  
σ φ α γή ς ,  1975) έχει το εξής χαρακτη

Είναι έντεκα και είκοσι. Πρέπει να
μαι κάτω σ ε μια ώρα -  είπε, κι ο 

Ζοάο παρατήρησε το π ρ όσ ω π ο  
της, τη λεία ανοιχτόχρωμη επ ιδ ερ 
μίδα της χωρίς εμ φ α νές  σημάδι 
από μακιγιάζ.

-Η ΟθΙΙγ (Ζβτηρθΐο είναι εκπληκτι
κή -  είπε ο Ζόρζε -  Ακούτε; Ηταν 
μια ζεστή φωνή π ο υ  α ποκτούσε  
μια ονειρική ηχητική μέσα στο α υ 
τοκίνητο. Ο Ζοάο την ένιω σε να  
του χτυπά  το π ρ όσ ω π ο  κύματα - 
κύματα. Τον π ό ν α γ ε  στις αρθρώ 
σεις, στις πλευρ ές της μύτης και 
στ* αυτιά. Π ερισσότερο στις α ρ 
θρώσεις π α ρ ά  στα  τύ μ π α να . Η 
Αννα τέντω σε τα πόδια κι ίσιωσε 

το γιακά με τα δυο της χέρια. Ο 
γιακάς έπ εσ ε , π έρ α σ ε  τη μπλε  
γραμμή του λαιμού κι άνοιξε δυο- 
τρία δάχτυλα στην πλάτη. Ο Ζοάο  
πρόσεξε μια θαμπή γραμμή, π ου  
μόλις φαινόταν* π έρ α  α π ’ αυτήν η 
επιδερμίδα της δεν ήταν πια τόσο  
λεία, αποκτούσε μια φυσικότητα, 
γινόταν πιο οικεία έτσι π ο υ  ο  Ζ ο
άο με δάχτυλα π ο υ  έτρεμαν ή θ ε 
λε να τη χαϊδέψει.

Το παρμπρίζ εξαφάνισε τη γ έ 

ριστικό εισαγωγικό σημείωμα: «Ο
ποιαδήποτε σύμπτωση με την αποι
κιακή πραγματικότητα των ετών 
1966-1968 δεν είναι τυχαία».

Παράλληλα με την αποικιακή θε
ματική, στο χώρο της πορτογαλικής 
λογοτεχνίας, κυρίως από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘60, αρχίζει να δια
μορφώνεται μια νέα τάση. Τάση που 
πολύ γενικά ονομάζεται Π ε ιρ α μ α τ ι
κ ή  και που ξεπερνά το γαλλικό Nouv
eau Roman. Πηγές της έχει το γαλλι
κό δομισμό, τον Μπαρτ, τον Λακάν, 
καθώς και τις πρωτοποριακές λογοτε
χνίες της Βόριας και της Νότιας 
Αμερικής.

Αρχικά περιλαμβάνει στους κόλ
πους της κυρίως ποιητές, όπως την 
ϊβέτη Σεντένο με το Π ο ιό ς, α ν  φ ω 
νά ζω  (1962), την Ά ννα Χάδερλυ με 
το\  Δ ά σ κ α λ ο  (1963) και τον Αλμπέρ- 
το Έλντερ με το Β ή μ α τ α  τρ ιγ ύ ρ ω
(1963).

Στη συνέχεια προσχοορούν σ ’ αυ
τήν συγγραφείς όπως ο Ζοάο Πάλμα
— Φερρέιρα, Μαρία Ιζαμπέλ Μπαρ- 
ρένο, η Μαρία Βέλιο ντα Κόστα και ο 
Νούνο Μπραγκάνσα.

φυρα, την κορδέλα α π ό  π εζο δ ρ ο 
μία, τους διαβάτες δεξιά κι αριστε
ρό, κυρίως δεξιά, τα βενζινάδικα, 
τις βιτρίνες: τη γαλάζια βιτρίνα με 
τα παιδικά ρούχα, την κρύα βιτρίνα 
των αλλαντικών, τη μεταλλική βι- 
τρίνα με τα ηλεκτρικά είδη, τη βι- 
τρίνα του κα πνοπω λείου με τα  
τεύχη  του Paris Match. Jours de 
France, Marie Claire, Elle, τη βιτρί- 
να π ο υ  ανακαινίζουν, βαμμένη με 
άσπρο, τη βιτρίνα της θυγατρικής 
τρα πεζα ς, τη ατενή βιτρίνα των 
«υποδημάτων», τη βιτρίνα -πα ρά  - 
θυρο του Snack-bar. Μετά ηρθε η 
πλατεία π ο υ  καθώς τη ντύνουν με 
π έτρ α  έχει όψη τρομερή, λ α σ π ω 
μένη, χωρίς πεζοδρόμιο, γεμάτη  
σκαλωσιές, δεξιά κι αριστερα.

-Σ  αρέσει ο Brassens; ρω τούσε  
ο Ζόρζε.

-  Ο πω ς ο όλους — α π ά ντη σε  
εκείνη χωρίς να τον κοιτάξει.

Έξυνε την άκρη της κα στα νό- 
χρωμης ζακέτας π ου  ακουμπούσε  
στο γόνα τό  της μ ένα  νύχι σκληρό 
και μακρύ. Είχε το κεφάλι σκυφτό  
κι ο Ζοάο κοίταζε το λαιμό της. Η 
σπονδυλική της στήλη έμοιαζε να

Τ οτε ήρθε ο θείος α π ό  τη Βραζι
λία, εργένης, πλούσιος, καμιά σ χ έ 
ση με συναισθηματικές υπερβολές. 
Βρήκε στην Ό λ γ α  μια συγκινητική 
ανηψιά και της τραβούσε τα αυτιά  
όπω ς ο  Ν α πολέοντας στην Mme δ. 
Gène. Βρισκόντουσαν στην π α ρ α 
λία, στο Μολέντο.

Φ υσούσε ένα ς ανατολικός ά ν ε 
μος π ο υ  έ π ε φ τ ε  τ ’ α π ό γ ευ μ α *  
στην αμμουδιά κατέβαιναν π α ρ έες  
οι γλάροι και η Ό λγα  διασκέδαζε 
χ τ υ π ώ ν τ α ς  π α λ α μ ά κ ια  για  να  
τους κάνει να π ετά ξουν. Κι ήταν 
όμορφη η σκηνή, με τα πράσινα  
καλάμια να λάμπουν στην πρώ τη  
υγρασία του α π ογεύμ α τος.

Ο θείος Αντριάνο γρήγορα κα 
τάλαβε π ω ς εκείνο το κορίτσι το  
συγκροτημένο και γοητευτικό του  
άρεσε. Μα ήταν μυαλωμένος κι 
είχε ξεπ ερ ά σ ει την ηλικία των π ε 
ποιθήσεω ν π ο υ  στον άντρα αντι
π ρ ο σ ω π εύ ο υ ν  ότι οι ψ ευδαισθή
σεις για τις γυναίκες. Α ποφάσισε  
λοιπόν να φύγει νωρίτερα. Η Ό λ 
γα  δεν αιφνιδιάστηκε, μα την ώρα 
π ο υ  το τραίνο έ φ ε υ γ ε  μ' ένα ν π ή 
δο βρέθηκε μέσα. Ή ταν ένα  α π ό  
κείνα τα αρχαία τραίνα π ο υ  μοιά
ζουν εκτεθειμένα στις επιθέσεις  
τω ν Ινδιάνων, π ο υ  π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν  
τρέμοντας με ένα ν φ οβερ ό  θ ό ρ υ 
βο κι α φ ή νουν πίσω μαύρες μ π ά 
λες καπνού.

κόβει την επιδερμίδα και να  εισβ ά 
λει στο μακρύ λαιμό.

-Η  Celly Campelo είναι εκπληκτι
κή, μα δε λέει τίποτα. Τίποτα. Ο 
Brassens οχι, είναι ο πρώ τος. Ο Bras
sens καίει - ε ίπ ε  ο Ζόρζε.

Εκείνη έγ ν εψ ε  πω ς ναι, γυρ ίζο
ντας α π ότομ α  το κεφάλι, κι ο Ζ ο
άο είδε τα δύο π ρ ό σ ω π α  να α γ γ ί
ζουν σχεδόν το ένα  το άλλο. Η 
απόσταση  π ο υ  τους χώριζε ήταν  
δύο, το πολύ τρία εκατοστα. ένιω 
θε ο ένα ς το αρωμα του άλλου  
στη ζέστη του αυτοκινήτου π ο υ  
ερχότα ν απ' την καυτή οροφή του  
κι α π ’ τη φωνη της Celly Campelo. 
Ο Ζόρζε επ ιτά χυνε, π ά τη σ ε γκάζι, 
με το στήθος στο βολάν κι αυτή  
έσιαξε τα μαλλιά της. Ο Ζοαο την 
είδε να  εξαφανίζει τα διπλωμένα  
δάχτυλα στις το ύφ ες των μαλλιών 
της.

-Θ α  ρθεις στο αεροδρομιο; ρ ώ 
τησε ο Ζόρζε χωρίς να  τον κοιτά
ξει.

-Σ τ ο  αεροδρόμιο; Να κάνω τι;

Φ τάνοντας στην πόλη, θείος και 
ανηψιά είχα ν σ υ νεννοη θεί. Π α
ντρεύτηκαν πριν να  μπαρκάρουν  
κι αυτή τη φ ορά η Ό λ γ α  έγινε μια 
τέλεια σύζυγος. Εγκατέλειψε τις 
εκκεντρκότητες και τα λεφ τά  ε ί
χαν α π ά νω  της μια θαυματουργή  
επίδραση, την έκαναν διακριτική. 
«Μ εταμορφώ θηκε» έ λ ε γ α ν  όλοι. 
Στην πραγματικότητα α κ ολούθη 
σε την πραγματική της κλίση π ο υ  
ήταν να είναι εκατομμυριούχος. Α- 
φοσιώ θηκε στο  κεφ ά λα ιο  ό π ω ς  
άλλοι αφοσιώ νονται στα μοναστή 
ρια της Συρίας, με το σταυρό στο  
χέρι. Τοτε φάνηκε π ω ς  τα λεφ τά  
έχο υ ν  κι αυτά  τους μ ονα χούς και 
τους μάρτυρές τους. Η Ό λ γ α  σ τ α 
διακά α πόκτη σε πολύτιμη εμ π ει
ρία των επιχειρήσεω ν και οικονο
μική γ^ώση, σαν τις χή ρες π ο υ  
αφ ού  στερήθηκαν την α γ ά π η  α -  
φοσιωνονται στην περιουσία τους.

Με σ ύ ζυ γο  γέρ ο  και τυπικό, η 
Ό λ γ α  φάνηκε να ξεφ εύ γει α π ό  
την κατάσταση π ο υ  την α νη σ υ 
χούσε, αυτή της γυναίκας δ εσ μ ευ 
μένης στις αισθήσεις της. Μ ετα- 
τράπηκε σε Ηρα, ήρεμη και όμ ο ρ 
φη, με δυο κόρες, τη Μιμόζα και 
την Οφέλια. Κι οι δυο μοιάζουν στα  
δωδεκά τους με τις βενετσιάνες  
π ο υ  ζω γράφισε ο Τιντορέτο -  χ ο 
ντρές τέλειες με γλυκά αγελαδίσια  
μάτια.

ρώτησε π ο νεμ ένα  ο  Ζοάο, ε π ιθ ε 
τικός, χα μένος. Να δω τι, και σ υ ν έ 
χισε, κακός, πιο γρήγορα, με ορμή:

-Ν α  κάτσω μ ένα  χυμό στο χ έ 
ρι; να βλέπω  τ' α ερ οπ λά να , να γ ε 
μίσω τα πνευμόνια  μου με τη σ κ ό 
νη των αντιδραστήρων, να  δω τα 
Caravelles να  κοπ α νιού ντα ι στο  
βρώμικο τσιμέντο;

Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  Α λ β α λ ά ν τ ε ,  
στα δεξιά κάποια τεχνική σχολή  
και μπροστά το παλιό κίτρινο ν ο 
σοκομείο με τις σιδεριές να κόβει 
το δρόμο. Νευριασμένος ο  Ζόρζε  
έστριψε α π ό το μ α  π ρ ο ς  τα δεξιά κι 
ο Ζοάο άκουσε το γ δ ο ύ π ο  π ο υ  
έκανε ο  ώμος του την ώρα π ο υ  
έ π ε φ τ ε  π ά νω  στην πόρτα . Ο Ζ όρ 
ζ ε  γ έ λ α σ ε  κα θώ ς έ σ τ ρ ε ψ ε  το  
π ρ ό σ ω π ο  πίσω, το π ρ ό σ ω π ο  π ο υ  
ο Ζοάο, με τα περιοδικά να γλι
στρούν α π  τα πόδια του. μίσησε. 
Το κεφάλι της δεν κούνησε κι ο 
Ζοάο έψ α ξε  στον καθρέφτη το 
π ρ ό σ ω π ό  της* τ ο  σ υ ν ά ν τ η σ ε

Αρτούρ Πορτέλα Φίλιο

Ρωμαϊκή Λεωφόρος

Αγκουστίνα Μ πέσα Λουίς

As Furias



Αφιέρωμα στην Πορτογαλική Λογοτε /

σκληρό, κλειστό.
-  Ασε με στη Ροτόντα είπε ο 

Ζοάο, κρατώντας κιόλας τη λαβή, 
έτοιμος ν’ ανοίξει την πόρτα.

-Στη Ροτόντα; Θα κατέβεις με 
τα πόδια;

-  Οχι. έχω να πάω  σ' ένα φίλο, 
λίγο πιο κάτω, κάπου είκοσι μέτρα.

Ελεγε ψέματα. Ο Ζόρζε π ρέπει 
να το κατάλαβε μα δεν είπε τ ίπ ο
τα. Το κατάλαβε, σίγουρα αν και 
χοντρόπετσος, κι εκείνη το ίδιο, 
α π ό υποψία ή α π ό  διαίσθηση, ό,τι 
θέλει ας είναι.

-Είμαι αλλεργικός σ' αεροδρόμια, 
είπε ακόμα ο Ζοάο, καθώς μάζευε 
τα περιοδικά.

-Εδώ είμαστε -  είπε ο Ζόρζε.
Ο Ζοάο βγήκε. Στο πεζοδρόμιο, 

η οροφή του αυτοκινήτου του έ 
φτανε στο στήθος. Εκείνη, με το 
χέρι στο παράθυρο, κοίταζε μ προ
στά. Είχε τα χείλια κλειστά κι ανά- 
π ν εε  νευρικά, με δυσκολία, α π ό  τη 
μύτη. Ο Ζοάο σκέφτηκε πω ς έ 
π ρ επ ε  να υποχωρήσει, να τους 
αφήσει να κυλήσουν μέχρι το α ε 
ροδρόμιο, στο διάολο αν ήθελαν. 
Ό μω ς όχι, ακούμπησε στο α υ το 
κίνητο μ' όλο του το βάρος, καθώς 
αναλογιζόταν με φ όβο  πω ς θα  
διασχίσει τη λεωφόρο στο φαρδύ  
κι αφιλόξενο πεζοδρόμιο.

-Θ α  φανείς σύντομα στο Κάπρι, 
ρώτησε.

-Ναι, ναι, ίσως — απαντησε βια
στικός ο  Ζόρζε.

-Ξέρεις, π ρ έπ ει να ξανακοίτα
ξ ε ς  τη Λογική.

Τον ταπείνωνε, τωρα τον τα π εί
νωνε. Και δεν ήθελε, στο λόγο του, 
δεν το ήθελε. Αφηνόταν στο μίσος 
του. Το μίσος που του μετέδιδε η 
κακή οροφή, η τρεμάμενη και κί
τρινη που ακουμπούσε.

—Ξέρεις από Μεθοδολογία μα 
δεν ξέρεις τίποτα από Λογική.

Εκείνη σήκωσε το κεφάλι και μί
λησε με χείλια σχεδόν κλειστά, με 
έντονα, προσβεβλημένο ύφος.

-Θ α  μ πορούσατε να τ ’ αφ ήσετε  
αυτά για άλλη περίσταση. Κόκκινοι 
λεκέδες, αρρω στημένοι και διά - 
σπαρτοί εμφανίστηκαν στο μακι
γιάζ της. Ήταν έξαλλη και διέταζε:
-  Πάμε, χά νουμ ε χρόνο.

Το αυτοκίνητο γλίστρησε κι ο 
Ζοάο π α ρ α π ά τη σ ε απ' το σ π ρ ώ 
ξιμο. Το χέρι του Ζόρζε εμφανί
στηκε έξω α π  το παράθυρο να  
χαιρετά ενώ  η εξάτμιση έφ τυνε  
στη στροφή.

Α πό δω ως τη στάση θα ναι 
εκατό μέτρα, σκέφτηκε.

Αλμέιντα Φαρία

Το πάθος

Σεντόνι δεν υπάρχει στο κρεβάτι 
του Μοίζές* μόνο η καστανή κου 
βέρτα, χωρίς χνούδι τώρα πια, φ α 
γωμένη απ' τη βρώμα και τα γ η 
ρατειά. Ο Μ οίζές ξυπ νά  πολλές  
φορές τη νύχτα* νύχτα  βαθιά μ’ α 
στέρια και μακρινό φεγγάρι, φ ω 
τεινός κύκλος γύρω α π ’ τα σοκά
κια* φεγγάρι διάφανο πορτοκαλί 
και πίσω του τα σύννεφ α να κομ
ματιάζονται στην ήσυχη θάλασσα, 
τη λεία και καθάρια.

Νύχτα, κύκλος θανάτου π ο υ  α 
κούραστα γυρνάει πάνω  α π ’ την 
πόλη, πάνω  α π ’ τους λόφ ους και 
τις ψ ηλές πολεμίστρες* α π ’ την 
άλλη πλευρά βρίσκεται το ά γνω 
στο* και κάτω α π ’ τον ίσκιο των 
γήινων πραγμάτω ν, π οια  μνήμη 
και ποιος φόβος με πνίγουν, με 
κατέχουν; αναροχπέται ο  Μοίζές, 
παλιός σταυλάρχης, χωρίς να βρί
σκει απάντηση στη μεγάλη έγνοια  
π ο υ  τον βασανίζει. Από την άλλη 
πλευρά... Κορυφές των σ τρ ο γγυ 
λών δέντρων π ο υ  Αλεντέζο, δ έ 
ντρα γεμάτα δίψα αντίκρυ στη θ ά 
λασσα και τα φουσκω μένα νερά  
κάτω α π  τη λάμψη της απαλής  
σελήνης, ακρωτηριασμένη γυναίκα

π ο υ  ρχεται γυμνή βαριανασαίνο- 
ντας και περιμένει τις κινήσεις του  
αρσενικού.

Ή μουνα δεκα πέντε χρονών, ή 
μουν άντρας, χτύ π η σα  την πόρτα  
της, σ ’ ένα  καλύβι, και με ρώτησαν: 
ποιος είσαι και γιατί έρχεσαι; Κι 
α π ά ντη σα  κι είπα: είμαι ο Μ οίζές 
ντος Σάντος, έρχομαι να βρω τιμή 
και φήμη και γυναίκα για το κρε
βάτι μου* με μιας η μάνα της ξ ε 
κλείδωσε την πόρτα , π έτ α ξε  το  
μπαστούνι στο πάτω μα και μ’ α 
γκάλιασε με τα δυο μεγάλα μ π ρ ά 
τσα της. Ή πιαμε κάνα δυο π ο τή 
ρια και φ ύγα μ ε το ίδιο βράδι για να 
π α ντρευτούμ ε σ ’ οχτώ  μέρες' ε 
κείνο το βράδι κοιμηθήκαμε σ ’ ένα  
χάνι, στο Α σπρο Αλογο.

Τώρα η νύχτα  στέκεται πάνω  
α π ’ την πόλη την περικυκλωμένη 
α π ό  αστέρια κι α π ό  αυτοκίνητα 
π ο υ  π ερ νο ύ ν  αραιά και που  μ έ 
νουν ακίνητα πλάι στα πεζοδρόμια  
τα γεμάτα με πέτρινα στολίδια, με 
αψηρημένα σχήματα, με λουλου- 
δια και πουλιά  π ο υ  κανείς δεν τους  
δίνει σημασία καθώς τα πα τά  και 
τα ξα να πα τά . Αυτοκίνητα α π ο φ α 
σισμένα να περιμένουν το θάνατο,

τον τ σ ο υ χ τ ε ρ ό  σέρα της νύχτας, 
το αδύναμο μυστηρ.ο του ττρο> - 
νού τις ανήσυχες φ ω νές στη φ υ 
λακή πάνω  στο λόφ ο κα. στο ν ο 
σοκομείο οττου υ π ά ρ χο υ ν  φ ω τ ά 
κια αναμμένα π ά νω  α π  τα κομμέ
να πόδια κα. γέρο. με βηχα σαν κ. 
εμένα' ο Μοϊζές. με τ ά σ π ρ ο  του 
κεφάλι ν' ακουμπά στο 8εμα π ο υ -  
·χει τυλιγμένο με την κά πα  του  

και τη μεγάλη γενιάδα του π ρ ο -
φήτη< λευκπ- να μεναλώνει 0X0
στήθος του, βρώμικη κοντά στο  
στόμα, στο πηγούνι, δάτλα στη μ ύ
τη έχει το ράντζο και ανοιγμένο  
στον άδειο, σήμερα, σταύλο, πίσω  
αττ' το σπίτι τ ’ αφεντικού.

Σ κουπίζει τα δά κρυα  με την  
πλάτη των χ ε ρ κ ό ν  το υ ’ χέρια σκι
σμένα, σκληρά, δάχτυλα σ τ ρ ο γ γ υ 
λά, μακριά μέχρι τα κοντοκομμένα  
νύχια. Μ' αυτά τραβάει την κ ο υ 
βέρτα στο στήθος, στη γενιαδα και 
το ρυτιδωμένο λαιμό' α φ ού  δεν 
μπορεί να κοιμηθεί, κοιτάει τη νύ -  
χτα έξω  και το φ ω ς α π  το π α ρ α -  
θυρο* αντικρύζει ήρεμος τον ύ π ν ο  
και την α γρ ύπ νια  κι ο ύ τ ε  ο ν ε ι 
ρεύεται* λέει πω ς δεν είναι πια σε  
ηλικία για όνειρα* δεν π α ρ α π ο ν ιέ 
ται π ο τέ  για το χρονο  π ο υ  π έ ρ α 
σε, μα για το χρόνο  π ου  περνά* 
σκέφτεται το σ ο ύ ρ ο υ π ο  και τους  
απογευμ ατινούς κύκλους, μια ή ρ ε 
μη χαρά του γεμίζει την καρδια* 
ακούει το μακρινό άνεμ ο και δεν 
κινείται* στην άκρη της ταρατσας  
πά νω  απ' το ταβανι π ο υ  τον σ κ ε 
πάζει, ο  αέρας καθε τοσο γίνεται 
μύλος, στη δίνη του ανακατεύεται 
λίγη σκόνη και το μ παμ παω  και τα  
π έτα λα  των λουλουδιων και φύλλα  
ξερα, και κλωστούλες και χαρτακια  
και το κουφάρι της κατσαρίδας με 
τις σάρκες ακόμα κολλημενες στην  
κοιλιά, τα ποδιά σα χτένια και το 
κεφάλι πατημένο.

Ο καλός Μ οίζές με το στόμα  
σουφ ρω μένο, την κυρτή γέρικη  
μύτη του και τις βαθιές ρυτίδες 
σ' ό λ ο  το π ρ ό σ ω π ό , ξ α π λ ώ ν ε ι  
ντυμένος με τα σώβρακα, το καρο 
πουκάμισο, τις βρώμικες κάλτσες, 
τις ιδρω μένες. Ξ ύ π ν ιο ς  θ υ μ α τα ι  
χωρίς να το θελει* τωρα η σιωπή  
της νύχτας είναι απόλυτη* ο π ω ς  
όταν π έθ α ν ε  εκείνη η νύχτα  είναι 
θάνατος, μια γρια α λ επ ο ύ . Π εθανε  
σ ένα  χρ ό νο , ού τε χ ρ ο ν ο ς  σ ω 
στός, στους εννιά μ ή νες- α π ο  λ ά 
θος του γιατρού π ο υ  να τον πάρει 
ο διάολος ο  παίδαρος βγήκε π ε 
θαμένος, γκριζωπός και κακομοι-

ρης, με στριμμένο λαιμό' 
αυτό γτοο τον ενδιέφερε qylWff$ 
να ζο ύ σ ε  εκείνη- έφ υ γ ε  αυτά ή
ταν. μην υποφέρ& ς, π μπορούμε 
να κάνουμε; Κι ήταν μια νύχτα  σαν 
κι αυτή, έρημη και σβληνιακη. Ο
ταν π έθ α ν ε  είμαστε μόνοι, οι δοο 
μας, μόνοι όπα>ς οταν αγατπόμα- 
ο τ ε ’ εκείνη την πρώτη νύχτα ά 
φησε την κραυγή και μέτα  το csy, 
χα ρούμ ενη , ξα λαφ ρω μένη , όταν 
την πλήγωσα* μα την άλλη, την 
τελευταία , ίδρωνε το πρόσω πα  
της ήταν μούσκεμα. Β όγγαγε α 
π' τον π ό ν ο  και τον πυρετό. Εμει
να έρημος, π ε ρ π ά τη σ α ,  αλήτεψα 
σαν ζώ ο' άλλη γυναίκα δε γ ν ^ ι -  
σα, ήταν μια κόλαση* μετα τ' α<ρε- 
ντικό μου δοκ*ε δουλειά, ττερι- 
ποιόμουν τ’ ά λο γα  κι η ζα>η κυλού
σε. Μα κ ά π ο τε πούλησαν τ' αλό
γα. και τ αμαξακι μαζί* αδε^ασε ο  
σταύλος κι εγω  εμεινα* εδω κοιμά
μαι χειμώνα -  καλοκαίρι, jnvoc  
πα ρ έα  με την απουσία της, 
κορμί να  νιώθει τα βαπανα ¡¿ου 
την ερημιά μου. Θα πεθανω  ε&> 
μια α π  α υτές tic νύχτες και θα με. 
γυρ έψ ουν στο τέλος τη ς  άλλης 
μέρας, οτα ν δουν πω ς \επτω την 
α>ρα του ωαγητου* θα εχω  γίνε* 
σκληρός σαν ξυλο και ν κ ο ίο ς  αλο- 
κληρος. Το βράδι π ου  το σκaccuse. 
πή γα μ ε στη ^λα Νοβα ντε  Μιλ<ρο- 
ντες, εκει δούλευα  ναύτης ολο το 
καλοκαίρι α τ ελ ε ίω τ ο  καλοκαίρι. 
Αυτη δεν ειχε δει π ο τ ε  της θαλασ- 
σα  <ι απόρη σε, δε φ ανταζόταν  
\έει, πΐιχ; ειχε -ο σ ο  νερο ¿αΖειιενο  

Λεν την ζέχνω  τη θαλασοα. 
μοιάζει με καθρέφτη η την αιωνιό
τητα * λάμπει, αντανακλα. τληγώ -  
νει και φυλακίζει την καστανή γη 
τη διψασμενη και τα στιτπα π ου  τα 
κυκλώνει ο κάμπος* εδω μαθαίνει 
κανείς τη διψα της μονα&ας.

Ο Μ οιζες ονειρεύτηκε: μπορεί 
εκείνο το συννεψ ο να του κάλυψε 
τα u an a . Τα χοντρά 8λεφαρα β α 
ρ α ίνο υ ν  στ  α ν ο ιχ τ α  ματια. Στο 
σκοτάδι του σταυλου το ττροσω- 
π ο με τα τονισμένα μηΛα κα; π η 
γούνι φαίνεται να χαμ ογέλα  και 
θυμαται: α ρ γα  βαδίζαμε προς το 
νεκ ροτα φ είο , π ρ ο σ π ερ α σ α μ ε  τα 
πλούσια  μνήματα, τα στολισμένα 
με π ό ρ τες  και παρσθυρα . καντη- 
\ακ.·α λουλούδια, και συνεχίζουμε 
π ρ ος τα πανω  εδω είναι οι φτω 
χοί: ο  α έρ α ς π ο υ  π έρ να γ ε  μεσ α 
π  τα πουρνάρια  μαστίγωνε τη δι- 
ψ ασμενη  γη με τους ρηχούς τά 
φ ους' εκει. ο π ω ς κι εγω  καποια 
μερα εκει ακριβώς αποκοιμήθηκε 
για παντα.

Γο αφ ιέρω μα α υτό  στην Π ορτογαλική Λ ογο
τεχνία  επ ιχο ρ η γή θ η κ ε  από  το  Υ πουργείο  
Πολιτισμού και Ε π ιστημώ ν στα πλαίσ ια  σ χε 
τ ικού  πρ ο γρ ά μ μ α το ς  πολ ιτ ισ τ ικώ ν  ανταλ- 
λαγών.



Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ _ 8 4 21 ΓΡΑιΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφιέρωμα

Έ ντονη η γυναικεία παρουσία  
στην 

Πορτογαλική Λογοτεχνία

Irene Lisboa (Ειρήνη Λισμπόα, 1892-1958)
Πρωτοεμφανίστηκε το 1931 στο περιοδικό 

«Πρεζένσα» με το αντρικό ψευδώνυμο Ζοάο 
Φάλκο. Μετέφερε στο χώρο της καθημερινότητας 
το μυστήριο, ακαθόριστες ψυχικές καταστάσεις, 
καθώς και μιαν ανείπωτη και αγιάτρευτη μοναξιά. 
Και ακριβώς αυτόν τον τίτλο, Μοναξιά, (Solidáo). 
έδωσε σε μια από τις καλύτερες συλλογές της 
διηγημάτων. Χρησιμοποιεί μια γλώσσα απλή, 
προσιτή σε όλους, και η προσοχή της είναι 
στραμμένη προς τους ταπεινούς και τους λησμο
νημένους, στους ανθρώπους των κατώτερων κοι
νωνικών στρωμάτων, ασκώντας παράλληλα μια 
σκληρή κριτική εναντίον των μεσοαστικών κύ
κλων.

«θυμάμαι τις επισκέψεις που έκανα εδώ και τρία 
χρόνια σε μια με)'ά).η βελγική φυλακή. Ο διευθυ
ντής. άνθρωπος σοβαρός κι εξυπηρετικός, μου 
έδωσε ουσιαστικότατες πληροφορίες γύρω από 
την οργάνωση και τους κανονισμούς του ιδρύμα
τος. Με διευκόλυνε όσο μπορούσε, δίνοντάς μου 
διάφορα επιστημονικά συγγράμματα σχετικά με 
την εγκ/^ματικότητα και την απομόνωση. Διάβα
σα περιοδικά, ξεφύλλισα φακέλους, παρακολούθη
σα εξετάσεις. Επισκέφτηκα τα πάντα, παρατήρη
σα, είδα... ώσπου στο τέλος ό/ji μου φάνηκαν 
ξεκάθαρα και περίεργα καταθλιπτικά, Ένα μεγά
λο κτίριο γεμάτο από έναν κόσμο σιωπηλό και 
αόρατο. Παντού λεπτά χωρίσματα, μα σκοτεινά 
σαν τείχη: στην εκκλησία, στο αμφιθέατρο διαλέ
ξεων, στις αυλές, στα τμήματα εργασίας. Καμιά 
επικοινωνία, πάντα η φυλακή.

Ο ένας φυλακισμένος δεν έβλεπε τον á/J.o, ούτε 
του μιλούσε Μολονότι το κελί του δεν ήταν 
απόρθητο' ήταν ένα κελί ασκητικό, με μια τρύπα 
στην πόρτα για το μάτι του φύλακα...

Το ανθρώπινο πλάσμα που παρακολουθείται 
πειθαρχείται, διορθώνεται. Και το πνεύμα του 
ολοένα φτωχαίνει από την έλλειψη του πάθους κω  
της κίνησης.

Λιγότερο με εντυπωσιάζουν οι δυστυχισμένοι 
στις δικές μας επαρχιακές φυλακές. Μου προκα- 
λούν μια θλίψη περισσότερο ξώφαλ.τση. Τους 
θεωρώ μποέμ... Ζώα περιορισμένα, υπομονετικά' 
ζητιάνοι που όμως έχουν τη δυνατότητα της θέας 
κάποιου δρόμου, μιας πλατείας.

Κι εγώ; εγώ είμαι μια αφελής φυλακισμένη της 
ελευθερίας! Ικανή να έχω όλα όσα δεν έχω... 
Ανοίγω το παράθυρο, όπως έκανα πριν από λίγο, 
κι αυτός ο ουρανός, τώρα, που φεύγει το απόγευ
μα, γεμίζει όλο το σπίτι. Ο ουρανός είναι δικός 
μου' ο ουρανός, αυτή η θέα, όλη η πόλη. Μα δεν 
μπορώ να μην αισθάνομαι δυστυχισμένη.

Ο κόσμος, αυτός ο περιορισμένος κόσμος όπου 
κινούμαι, είναι η αληθινή φυλακή μου, ανοιχτή και 
άόεια... Μέσα της είμαι περιορισμένη και απομο
νωμένη, όπως ακριβώς οι φυλακισμένοι, στρι-

μωγμένη μέσα στον ίδιο τον εαυτό μου! Τίποτα, 
ποτέ, δε με ενθουσιάζει- τίποτα δε μου προσφέρε- 
ται και τίποτα δε μου ζητιέται».

( από τη Μοναξιά)

Φ ε ρ ν ά ν τα  Μ π υ τέλ ιο

Fernanda Botellho (Φερνάντα Μποτέλιο, 1926)
Κάνει την αυτοκριτική της γενιάς της, αυτής 

της δεκαετίας του ’50, με μια εγκεφαλική ειρω- 
νία. Οι ήρωές της είναι σημαδεμένοι από το 
μεταπολεμικό μηδενισμό, που τους επιτρέπει μια 
κάποια ψυχική ισορροπία, καθώς τον μυθοποιούν 
μέσα από την καθημερινότητα. Παλεύουν ενάντια 
στις παραδόσεις που διατηρούνται μόνο για 
λόγους συναισθηματικούς (παραδόσεις κοινωνι
κής και πολιτισμικής ιεραρχείας), κι ακόμη 
ενάντια στην ανηθικότητα όσων απαρνήθηκαν το 
μέλλον.

«Φτάνω τελικά, διψασμένος. Ο θυρωρός τώρα 
πια με γνωρίζει κι α^ιέσως μου λέει πως η 
διεύθυνση έκλεισε. Μοιάζει να με λυπάται, με 
συμβουλεύει να κάνω υπομονή, τεντώνοντας το 
δάχτυλό του πάνω στο λεκέ από βανίλια. Κάνω 
τον έκπληκτο, μόνο και μόνο για να του δώσω την 
απλή χαρά ότι κάνει κάτι για τον πλησίον του. 
νποδεικνύοντάς του λ.χ. όλους τους τρόπους για 
την εξαφάνισή του, είτε με βενζίνη, είτε με 
απορριπαντικό, είτε απλώς με σαπούνι ή, ακόμα 
καλύτερα, με στεγνό καθάρισμα. Κοντεύει μία, με 
πληροφορεί. Γυρνώντας στο Σιάντο οι πόρτες 
κλείνουν στη μούρη μου' χιλιάδες άνθρωποι 
ορμοόν στο δρόμο, προστίθενται σ 'αυτούς που 
βρίσκονται ήδη εκεί, και ένα ρεύμα αρχίζει να 
κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω, κι εγώ 
μέσα σ αυτό, ταλαιπωρημένος, αφηρημένος* ¿εν

είναι μόνο η πείνα, είναι προπάντων η πείνα. Και 
εμφανίζεται τότε η εικόνα της Βινα, -  ω ωραία 
εικόνα, εσύ κι η ντοματοσουπίτσα σου όπως την 
έκανες στο σπίτι της κυρίας κοντέσσας», και το 
φρέσκο νερό και το ξεροψημένο ψωμί -  τίποτα  
περισσότερο δε χρειάζεται για να ικανοποιηθεί το 
στομάχι ενός άντρα! Το τρικέρατό μου με απειλεί 
με βίαιες σουβλιές, ξέρω πως τα πάντα συνεχίζουν 
λάθος, όμως τώρα πάω με το κύμα, ακολουθώ το 
κύμα, παίρνω το τραμ για την Γκράσα, και 
καπνίζω, καθώς ταξιδεύω, το δεύτερο Long Size  
Άγκουας Σέισας.

Στο δρόμο που βαδίζω οι μυρωδιές επιμένουν, 
μα το ψάρι τώρα έχει τηγανιστεί, μου φαίνεται 
πως το ακούω να τσιρίζει στο τηγάνι, παραισθή
σεις -  το ξέρω -  όμως δεν είναι παραίσθηση αυτή 
η συναυλία από μαχαιροπήρουνα που φτάνει απ * το 
ανοιχτό παράθυρο ενός ισογείου».

(από το βιβλίο Η  Σεχραζάντ και τα άλλα)

Η θέση της σύγχρονης γυναίκας σ ’ ό,τι αφορά 
στον έρωτα, κοιταγμένη με ένα τρόπο εσωτερικό 
και παθητικό, περιγράφεται από τη Νατάλια 
Νούνες στην Αυτοβιογραφία μιας ρομαντικής γυναί
κας (1966).

Η Εστέρ ντε Λέμος στο Κορίτσι (1950) περιγρά
φει την εφηβεία ενός κοριτσιού, ενώ στο βιβλίο 
Σύντροφοι, γραμμένο σε τεχνική που θυμίζει 
Φώκνερ, προσπαθεί να σκιαγραφήσει τη ζωή και 
τα προβλήματα των φοιτητών.

Isabel Da Nóbrega ( Ιζαμπελ ντα Νόμπρεγκα)

Στο βιβλίο της Να ζεις με τους άλλους (1960) 
περιγράφει ένα περιβάλλον ευκατάστατων και 
κούφιων ανθρώπων. Αργότερα (1966), γράφει το 
Cántico dos Cánticos.

«Ας προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε. Μπερ
δεύετε τις αξίες. Δεν πρόκειται περί φιλανθρωπίας 
ούτε περί ασκητισμού’ πρόκειται περί κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Για να πραγματοποιηθεί η δικαιοσύ
νη δεν απαιτείται από αυτούς που την έχουν για 
ιδεώδες να παρουσιάζονται ως πρότυπα αρετής.

-Αυτό συζητιέται!

-  Οχι. θ α  'θελα να με καταλάβετε. Συγχωρέ- 
στε με αν γλιστρήσω σ ' ένα τόνο απόλυτο. Είναι 
ένα ζήτημα κοινωνικής οργάνωσης κι όχι ηθικής 
τάξείος. Αν κάποιος ακολουθεί μια ιδεολογία 
ικανή να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνική 
δικαιοσύνη, καθόλου δε χρειάζεται να δρα, ούτε να 
εμφανίζεται απαλλαγμένος απ ’ όλα τα αγαθά του, 
σκίζοντας τα ιμάτιά του' αντίθετα οφείλει να 
συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνάμεις του, ώ στε να 
μπορέσει αυτό το ιδανικό να γίνει πραγματικότη
τα.
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Αφιέρωμα στην Πορτογαλική Λογοτεχνία

Π α ν η γ υ ρ ι σ μ ο ί  μετά τη μεταπολίτευση στην Π ορτογαλία

-Για παράδειγμα:
-Προσφέροντας το μυαλό του. μέρος του χρό

νου του και μέρος της δουλειάς του για να 
μπορέσει να βοηθήσει στη συνειόητοποίηση των 
μαζών».

(Από το Να ζεις με τους άλλους)

Οι τρεις Μαρίες των Νέων Πορτογα
λικών Γραμμάτων

Maria Isabel Bareno (1939): Εμφανίζεται το 1968 
με το μυθιστόρημα De Noite as Arvores sao Negras, 
δομημένο πάνω σ ’ ένα μοναδικό, μακρύ και γεμά
το ένταση μονόλογο. Η δράση αργή και υπόγεια, 
περιορίζεται στη σύλληψη καθημερινών σχέσεων 
ανάμεσα σε πρόσωπα εντελώς διαφορετικά μετα
ξύ τους. Τα πρόσωπα αυτά δεν επικοινωνούν 
είναι απομονωμένα, κυρίως γιατί τα χωρίζουν οι 
συμβάσεις της παραδοσιακής μ εγ α λ ο α σ τό ς  κοι
νωνίας της Λισαβόνας, καθώς και τα διάφορα 
σεξουαλικά ταμπού που οι συμβάσεις αυτές επι
βάλλουν. Έτσι, όλα οδηγούν στην εξέγερση, την 
προσωπική εξέγερση, που μολονότι δεν είναι 
ακόμη ξεκαθαρισμένα] είναι ωστόσο δυναμική.

Η Maria Velho da Costa εμφανίζεται το 1969 με το

Maina Mendes, που χαρακτηρίζεται από έναν 
έντονο γλωσσικό πειραματισμό. Θυμίζει Προυστ, 
αλλά και την Agustina Bcria Luis, με την αναγωγή 
στην παιδική ηλικία μέσω της παντοδυναμίας 
μιας μνήμης που αναδυκνείει την «ποιητική του 
χώρου» και που ενώνει μουσικά ήχους, οσμές, 
χρώματα, γεύσεις.

Maria Teresa Hortá (1933): Αρχικά γνωστή για το

(Α π ρ ίλ ιο ς  1974)

ποιητικό έργο της. Στην πεζογραφία εμφανίζεται 
το 1970 με το βιβλίο Amboes as rnaossobreoCorpo, 
ενώ το 1975 εξέδωσε το δεύτερο πεζογραφικό 
βιβλίο της, με τίτλο Ana. Και στα δύο συναντά 
κανείς κοινά θέματα: αξιοποίηση του κορμιού, 
σαν πηγή αυτογνωσίας και χαράς* αγωνιώδης 
έρευνα στις σχέσεις τους ζευγαριού και, κυρίως, 
επαναπροσδιορισμός της θέσης της γυναίκας 
στον κοινωνικό περίγυρο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

•  Στον Μίλτο Σαχτούρη (τεύχος 16)
•  Στον Κ. Π. Καβάφη (τεύχος 22-23)
•  Στον Ν. Γ. Πεντζίκη (τεύχος 26)
•  Βιβλιοθήκες και βιβλία (τεύχος 28-29)
•  Στον Γιώργο Σαραντάρη (τεύχος 31-32)
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Ποίηση

Τέσσερις σύγχρονοι 

Πολωνοί ποιη τές

ΒΐΘΓθζίη

Απ τους νεότερους προικισμένους Πολωνούς ποιητές (γεννήθηκε 
στα 1947).# Με έντονο πολιτικό ένστικτο έχει αναπτύξει ένα 
ποιητικό ιδίωμα, συνειδητά προορισμένο για ένα ευρύτερο ανα
γνωστικό κοινό και σαν μέσο για ξεμασκάρεμα των, σκόπιμα 
καλλιεργημένων από ψηλά, «ψεύτικων συνειδήσεων και μύθων». 
Καθιερώθηκε με την πρώτη του ποιητική συλλογή (« Ένα μάθημα 
ποίησης», 1972) ενώ η δεύτερη («Σε σας«) αντιμετώπισε την 
άρνηση των «πνευματικών λογοκριτών» της χώρας του γΓ αυτό 
και κυκλοφόρησε μόνο στο Παρίσι (Εκδόσεις «Κουλτούρα»,
1974). Άγνωστο πού βρίσκεται και τι γράφει στην τελευταία 
δεκαετία.

Η σόμπα
Καθόμαστε μαζί στο δωμάτιο. Η  σόμπα κι εγώ. Είναι πολύ παλ.ιά 

και δουλεμένη. Αυτό ακόμα μας χωρίζει.
Βγάζει αρκετό πουρί από καπνό, αέρα μολυσμένο από αναθυμιά

σεις. Ονειρεύεται μια ήσυχη μακρινή εποχή που πέρασε διαβάζοντας 
σπουδαίους φιλοσόφους σ '  ένα δωμάτιο γεμάτο από κεντρική' Θέρ
μανση και γεράνια.

Ό ταν άρχισε να επαναστατεί και να εκρήγνυται με στυφό καπνό 
αποφάσισαν να την επισκευάσουν. Παρά την Θέλησή της. Τώρα 
κάθεται στη γωνιά της άθυμη, χωρίς ελπίδα- Αυτό μας ενώνει.

Έ τσι κι αλλιώς κάνει κρύο, πολύ κρύο.

Ελεγεία
Στάχτη α π ' το ποίημα ωραία κι αβοήθητη 
ζαναστήλωσε την ζωή στους καιρούς της ορφάνιας

Ευλόγησε τα βήματα αυτών που ανεβαίνουν βουνά 
και κλείσε το τραύμα του αέρα μετά  την πτώ ση τους

στον θριαμβευτή δώσε κλαόιά ελιάς
α π 'το  σκοτάδι άντλησε καλωσύνη και ξύπνα τ?]ν συνείδηση

στείλε ήρωες στον στρατό που χάνει 
ή αφόπλ.ισε αυτούς που στέκονται σε πυκνούς ζυγούς

στάχτη απ * το ποίημα ωραία και ανίσχυρη
γ ι ' αυτούς στην εξορία φέρε βουνά μ ε σ ' απ ' την θάλασσα

γύρισε πίσω τους ανέμους και σήκωσε τις βλεφαρίδες
αυτών που περιμένουν 

κι άστους να δουν άσπρα πανιά μ ε σ 'σ το ν  ορίζοντα

περίθαλψε ανθρώπους αλλά μη διαλέγεις έθνη
έθνη περιούσια τρέφουν προφήτες που ονειρεύονται αυτοκρατορίες

πάρε την πίστη α π ' τους ετοιμοθάνατους και χάρισέ την
σ 'αυτούς που επιζούν 

διάλυσε το ψέμα των μύθων και κάνε την ψυχή θνητή

στάχτη α π ' το ποίημα ωραία κι ανυπεράσπιστη 
δώσε ελπίδα σ 'α υτούς που δεν ξέρουν

κι άσε εκείνους που θέλουν να πεθάνουν
να φύγουν με γνώση ακέρια κι ένα μάτι αμετακίνητα καθαρό.

Πλάτωνας
Δεν του κρατάω κακία επειδή θέλησε να μ  ’ εξορίσει α π ' την 
Δημοκρατία. Ξέρω πως με θυσίασε στο βωμό των δυνάμεων της 
ζωής και του φωτός. Ξέρω πως ήμουνα μια σκιά μόνο ανάμεσα 
σ 'α υτό ν  και την ουσία των πραγμάτων που προσπάθησε ν 'α γγίξει 
για ν ' αποκτήσει κάποια γνώση.

Η  διαύγεια του συλλογισμού εναντίον των νυκτερινών δυνάμεων 
του μεταφορικού λόγου, σκοτεινών και τρομακτικών, που δημιουρ
γούν διαμάχη και αβεβαιότητα, που εμπνέουν χάος και φόβο.

Η  μονοδιάστατη Πολιτεία του, το εγκεφαλικό παιδί μιας στιβαρής 
φαντασίας, δεν ήταν η χειρότερη α π 'τ ις  τυραννίες. Κι επιπλέον 
υπήρξε μόνο στην περγαμηνή.

Ο Πλάτωνας του καιρού μου δεν είναι ένας φιλόσοφος.

Adam Zagazewski

Γεννήθηκε στα 1945. Διδάκτορας της Φιλοσοφίας που η πρώτη 
του ποιητική συλλογή (1974) με τον τίτλο «Komunikat» (μπορεί 
ν ’ αποδοθεί «Δελτίο» ή «Ειδήσεις» ή «Ανακοινωθέν») συζητήθηκε 
πολύ στην Πολωνία. Τα ποιήματά του λειτουργούν, μεσ’ από 
αντιπαραθέσεις πραγματικών — ιστορικών και μεταφορικών 
στοιχείων, σαν επιγραμματικά, οξύτατα σχόλια πάνω στην 
κατάσταση του σύγχρονου κόσμου. Δεν ξέρουμε τίποτα γ ι’ αυτόν 
στην τελευταία δεκαετία.

Π ρέπει να πω
Πρέπει να πω ότι ποτέ δεν μ ' άρεσε 
ο Ά μλετ, ο πρόσφατα πεθαμένος πρίγκηπας.
Ανάστημα μέτριο, το πρόσωπό του πολύ καθαρό, 
πάντοτε στην πρώτη γραμμή, προσεχτικός  
περιμένοντας να δει πού θα ξεδιπλώσει το μυαλό του.
Μετά κουλουριασμένος σ '  ένα άσπρο ρούχο Θρηνούσε 
με μια μεγάλη αίσθηστ/ τακτ και μια δεξιοτεχνία  
στο χρω ματισμό της φωνής.
Έχυνε δάκρυα που το καθένα τους είχε 
την αξία του κι έπρεπε το καθένα τους 
να το αναλύσουμε ξεχωριστά.
Τι έμφαση υπήρχε στα παράπονά του,
με τι οξυδέρκεια ατένιζε μ ε σ ' στα λαρύγγια των λέξεων.
Σα να ήταν ο πρώτος που του σκότωσαν τον πατέρα.
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Κυριακή των Βαΐων

Ο Χριστός σταυρωμένος την αυγή,
μια βδομάδα νωρίτερα, αξύριστος,
σ 'ένα  βρώμικο χειτώνα, με μια ξαφνιασμένη
έκφραση στο λιπόσαρκο πρόσωπό του,
κυκλωμένος από στρατιώτες
με μισοκουμπωμένες στολές,
βιαστικά καρφωμένος πάνω στο ξύλο.
Κατάργησαν κάθε έκσταση της Εβδομάδας,
την καταθλιπτική Τετάρτη και την Παρασκευή του μίσους,
περιορίσθηκαν οι διαλογισμοί κι οι
μυστικιστικές ανατάσεις
στους έφηβους, χάσαμε
την ευκαιρία των επτά ημερών αυτοταπείνωσης,
πού καιρός για μετάνοια, ένα νέο πανηγύρι
πλούσιο σε άγνωστες χαρές μεγάλης πυρκαγιάς πλησιάζει.

Stanislaw B aranczak

Γεννήθηκε στα 1946 και γράφει ποίηση και κριτική ποίησης. Με 
τις ρίζες του στην Ρομαντική παράδοση της Πολωνίας διατηρεί 
ταυτόχρονα ένα ασίγαστο πολιτικό αισθητήριο που εκφράζεται με 
έντονους ειρωνικούς υπαινιγμούς, όπως στην πιο σημαντική του 
ποιητική συλλογή «Ειρωνία και Αρμονία» (1973) όπου εξετάζει 
«το καίριο δίλημμα του συγγραφέα που συνθλίβεται μεταξύ της 
επιθυμίας του για αρμονία και της ανάγκης του για σχετικότη
τα». Είναι χαρακτηριστική η επικριτική του για την αισιόδοξη 
ηθική του Ρουζέβιτς: «Θα μπορούσατε σχεδόν να πείτε ότι η 
ιστορία σταμάτησε για τον Ρουζέβιτς εδώ και μερικές δεκαετίες. 
Κι όμως ακόμα και σήμερα συμβαίνουν πράγματα που σ ’ αρπά
ζουν απ το λαιμό». Τίποτα δεν είναι γνωστό για το έργο του της 
πρόσφατης δεκαετίας, σημαδεμένης απ’ τις νεότερες επώδυνες 
εξελίξεις στην Πολωνία και το σημερινό στρατιωτικό καθεστώς 
της.

Αναφορά
Με συναίσθηση της
ενοχής μου, όπως επικυρώθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία (χειροκρό-

τημα)
απο τους προηγούμενους ομιλητές, θάθελα
να δηλώσω σαν δικαιολογία μου, μολονότι
μια τέτοια παραβίαση κάθε νόρμας
δεν μπορεί (χειροκρότημα) να δικαιολογηθεί
ότι στην πραγματικότητα γεννήθηκα αλλά
χωρίς την θέληση μου και χωρίς κακές προθέσεις'
αυτό το γεγονός βάρυνε πάνω μου (γέλ.ιο, χειροκρότημα) για πολλά
χρόνια* όπως σωστά τονίσθηκε
στη συζήτηση, απέτυχα να βγάλω
an αυτό (χειροκρότημα) τις δέουσες συνέπειες
και προσπάθησα να συγκαλύψω κάθε ίχνος της πράξης μου ,.
όμως μετά (ειρωνικό σφύριγμα) εμπεριστατωμένη
και ειλικρινή επανεξέταση της στάσης μου
ως τα τώρα επιθυμώ σταθερά
να γίνω άλαλος άνθρωπος κι εκλιπαρώ
(χειροκρότημα) γι ακόμα μιαν άλλη ευκαιρία (χειροκρότημα
που καταλήγει σ ’ένα ξέσπασμα από επευφημίες).

AvTrj η Παλάμη Μ πορεί να Είναι 
μια Χούφτα Μ πορεί να Είναι μια Γροδιά

Αυτή „ παλάμη μπορεί να είναι μια χούφτα μπορεί να είναι μια γροθιά
1 σφιγμένη, ανοιχτή

με προσδοκίες, απαλές, φυματικά σκ/^ρή ,
όλο γωνίες πάνω στην πέτρα, στρογγυλεμένη πάνω σ ’ένα λαμπερό

στήθος
μπορεί να βροντάει στο  τραπέζι ή να ξεχύνει τη μυρωδιά

ενός σπόρου από στάρι,
μια παλάμη που μπορεί να αδράξει μια χουφτιά από 
σβολαράκια του ήλιου καθώς τρεμοπαίζουν στο ποτάμι

μ ε  μια παγωμένη λάμψη  
ή το χαλαρωμένο σφυρί πάνω σε μια αμπαρωμένη πύλη

αυτό το χέρι είναι όπως πάντοτε 
μόνο ένα χέρι κι εκτός α π ’τον εαυτό του δεν μπορεί

τ ίπ ο τ 'ά λ λο  να περικλείσει.

Αυτό το κρανίο μπορεί να είναι ένα κατάκλειστο ίδρυμα
ή ένα ανοιχτό σπίτι 

μια λέσχη που στον εγκέφαλό της βρίσκονται σημaJδεμέva 
γκρίζα, γλιστερά τραπουλόχαρτα ή ένα αναμορφωτήριο με μια

αυστηρή τάξη
από γεύματα και επ ισκέψ εις· παρανοϊκοί 

αιχμάλωτοι, χαρτοπαίχτες, εραστές 
σ 'α υ τό  το σπίτι των συνευρέσεων μπορούν παντού να 

αισθάνονται άνετα, αν και ζούνε στην απόμακρη π/χυρά  του τοίχου' 
άσχετα αν είναι ένας τυφλός τοίχος ή το μάτι της πύλης

αυτό το κρανίο θα είναι πάντοτε 
μόνο ένα κρανίο κι εκτός απ * τον εαυτό του δεν μπορεί

τίποτ ’ άλ.λο να περικλείσει.

Witold Sulkowski

Γεννήθηκε στα 1941 και γράφει σχεδόν αποκλειστικά μικρές 
ποιητικές πρόζες που θυμίζουν τις παραβολές του Χέρμπερτ, 
μ εντονότερη όμως την σατυρική τους πρόθεση. Ό π ω ς σωστά 
έχει παρατηρηθεί, ο Χέρμπερτ ξαναγράφει τους παλιούς μύθους 
και τους ξαναφέρνει στο προσκήνιο, ενώ ο Sulkowski και οι 
σύγχρονοί του Πολωνοί ποιητές, τείνουν να αμφισβητούν όλες 
τις μυθολογίες και μοιραία εκείνη της κυρίαρχης ιδεολογίας του 
ξενόφερτου για την Πολωνική κουλτούρα «υπαρκτού σοσιαλι
σμού». Δεν ξέρουμε τίποτα για το νεότερο ποιητικό του έργο (οι 
δύο μικρές του πρόζες που ακολουθούν γράφηκαν πριν απ’ τα
1975).

Πρόοδος

Το σιτηρέσιο ήταν μέτριο αλλ 'αρκετό  κι έτσι ο ξένος μου μπορούσε
να μακρηγορεί πάνω στην αιτιολογία της ύπαρξης.
Αναφέρθηκε και γενίκευσε τόσο πολύ και επίπονα που στο τέλος του
ειπα απλά και σαν κάποιο ανθρώπινο πλάσμα: «είναι απαραίτητο να
εξαλείφουμε τις ατέλειες της σύγχρονης ζωής όσο και να δημιουρ-
γούμε νέες με σκοπό να προμηθεύουμε τις μέλλουσες γενιές μ ’ένα 
λόγο ύπαρξης».
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Ποίηση

Σ 'αυτό το σημείο το μικρόφωνο που άκουγε μέχρι τότε καρτερικά 
κάτω α π ’ το πάτωμα δεν μπόρεσε ν ’αντέξει περισσότερο και 
κραύγασε «Κ ΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ;»

Έτσι αλλάζαμε Θέμα, Στο κ ά το  κάτω τι νόημα έχει να κουβεντιά
ζουμε όταν αυτός ξέρει καλύτερα.

Πατάτες

Η μεταθανάτια ζωή στις πατάτες συμβαίνει μ ε σ 'σ το  κελάρι. Εκεί οι 
πατάτες αναπτύσσουν λεπτεπίλεπτα κιτρινοπράσινα βλαστάρια -  
αντένες στρα/ιμένες προς το,βρωμισμένο παράθυρο. II  σοφή νοικο
κυρά τα ξεριζώνει, η ακόμα πιο σοφή σκεπάζει το παράθυρο, αφού 
καθώς ξεδιπλώνεται στο φως ζαρώνουν οι πατάτες στον τάφο τους.

Ο σύζυγος επιστρέφει στο σπίτι α π ' τη δουλειά. Ο Κύριος Ιησούς 
μας. ο Καλ.ός Ποιμένας ατενίζει το ταβάνι· η συσκευή της τηλεόρα
σης απέναντι στον καναπέ στέκεται έτοιμη να εφορμησει. Τι έχουμε 
για βραδυνό; - Π α τ ά τ ε ς Π ίσ ω  α π 'το ν  τοίχο υπάρχει άλλος ένας 
τοίχος και πίσω απ'αυτόν άλλος ένας και η συναίσθηση του 
απειράριθμου των τοίχων αναγκάζει τον σύζυγο να λύνει τα κορδόνια 
των παπουτσιών του με ιερατική αταραξία. Μόνο τα κόκκαλα  
εκείνων που αμφισβητούν το απαραβίαστο των τοίχων ρυπαίνουν το 
κελάρι και φράξουν τον δρόμο στη νοικοκυρά. Δεν θα ήταν μια κακή  
ιδέα να καθαρίσουμε το κελάρι α π ' αυτά τα σκύβαλα, γιατί, ποιος 
ξέρει, ίσως αυτά διεγείρουν την αθέμιτη ζωή που κάνουν εκεί οι 
πατάτες.

Μεταφρ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

Οι αναγνώστες μας ψηφίζουν τις πρώτες, κατά την κρίση τους, εν ζωή 
προσωπικότητες του πολιτιστικού μας χώρου και τα σημαντικότερα 
βιβλία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουνίου 1983 
ως τις 30 Ιουνίου 1984

•  Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας
•  Π οιη τής....................................................................................................................................................................
•  Πεζογράφος..............................................................................................................................................................
•  Θεατρικός συγγραφέας........................................................................................................................................
•  Κριτικός λογοτεχνίας - δοκιμιογράφος.......................................................................................................
® Μ ουσικός..................................................................................................................................................................
•  Ζ ω γράφ ος................................................................................................................................................................
•  Σκηνοθέτης..............................................................................................................................................................
•  Η θοποιός..................................................................................................................................................................

•  Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο βιβλίο που εκδόθηκε κατά το χρονικό 
διάστημα από την 1 Ιουλίου 1983 ως τις 30 Ιουνίου 1984 στο χώρο

•  της Π οίησης............................................................................................................................................................
•  της Π εζογραφίας...................................................................................................................................................
•  του Θ εάτρου............................................................................................................................................................
•  της Κριτικής............................................................................................................................................................
•  του Δοκιμίου ..........................................................................................................................................................
•  της Μ ετάφρασης...................................................................................................................................................

•  Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στα γραφεία του περιοδικό (Στενών Πόρτας 
20, 161 21 Αθήνα) το αργότερο ως τις 31 Οκτωβρίου 1984, ώστε τα αποτελέσματα να 
δημοσιευτούν στο τεύχος του Δεκεμβρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

Ο νοματεπώ νυμο.....................................................................................................................................................................
Διεύθυνση - περιοχή............................................................................................................................................................
Ιδιότητα ....................................................................................................................................................................................
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Ποίηση Ναζιμ Χικμέτ 
Μουσική Μάνου ΛοίζουΠάτερο απ' τους ανθρώπους, 

τα τραγούδια τους αγαττηοα 
Ναζιμ Χικμέτ Ραν, 20.9.1960

Ο Ναζιμ Χικμέτ Ραν πεθανε 61 ετών, 
από έμφραγμα του μυοκαρδίου, στις 
3 Ιουνίου 1963, ημέρα Δευτέρα, στη 
Σοβιετική Ένοχη. Εκείνη την ίδια 
ημέρα:: ο Γεώργιος Παπανδρεου (α
ντιπολίτευση) ολοκλήρωνε την πε
ριοδεία του στο νομό Ηλείας. Ο τότε 
υπουργός συντονισμού Παναγιώτης 
Παπαληγούρας (κυβέρνηση Καρα
μανλή) γινόταν δεκτός από τον πρό
εδρο Τζ. Φ. Κέννεντυ για το θέμα 
της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ 
προς την Ελλάδα. Ο Φιντέλ Κάστρο 
τερμάτιζε την περιοδεία του στη 
Σοβιετική Ένωση και επέστρεφε  
στην Κούβα. Το Εθνικό Συμβούλιο 
Ειρήνης της Ηνωμένης Αραβικής 
Δημοκρατίας ανελάμβανε πρωτο
βουλία για τη σύγκλιση διασκέψεως 
με θέμα την κήρυξη της Μεσογείου 
ως αποπυρηνικοποιημένης ζώνης, 
και με τη σύμφωνη γνώμη του Ισρα
ήλ. Στη Βαρσοβία άρχιζε το Δ' Διε
θνές Συνέδριο Εξερεύνησης του 
Διαστήματος. Υποστηριζόταν η ιδέα 
συνεργασίας του Κομμουνιστικού και 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της 
Γαλλίας για την απόκρουση του φασι
στικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου των Γάλλων Σοσιαλι
στών. Απαγορευόταν ο «Τελευταίος 
Πειρασμός» του Νίκου Καζαντζάκη 
στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. 
Εκδηλώνονταν αντικαθολικές ταρα
χές στη Σαϊγκόν (κατά της κυβερνή- 
σεως Νγκο Ντινχ Ντπέμ). Άρχιζαν να

λεσουργούν στην Τουρκία τα ειδικά 
στρατοδικεία που θα δίκαζαν κρα
τούμενους αξιωματικούς και πολίτες 
για  το α π ο τ υ χ ό ν  κ ίνη μ α  τη ς  
21.5.1963 (πρωθυπουργός Ισμέτ Ινο- 
νού). Πέθανε ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ . 
Στην Αθήνα συγκεντρώνονταν πνευ
ματικοί άνθρωποι στο θέατρο Γ. Πα-

Άλκησ. Σονλογιάννη

πά και διαδήλωναν την απόφασή 
τους να αγωνισθούν για την υπερά
σπιση της δημοκρατίας, της πνευμα
τικής ελευθερίας και της καλλιτεχνι
κής δημιουργίας, και για τη διάλυση 
των παρακρατικών οργανώσεων, που 
είχαν δολοφονήσει στις 25 του περα
σμένου μηνός ΜοΓιου τον Γρηγόρη 
Λαμπράκη τη συγκέντρωση οργάνω
ναν η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
(πρόεδρος Λέων Κουκούλας), το 
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, η Καλ
λιτεχνική Εταιρεία Τομή (Πρόεδρος 
Αλέκος Κοντόπουλος) και η Ομάδα 
Τέχνης Α' (Γιάννης ΧάΙνης, Δημο
σθένης Κοκκινίδης και άλλοι)2.

Ο Ναζιμ Χικμέτ Ραν είχε γεννηθεί 
στη Θεσσαλονίκη του 1902, στα 
πλαίσια αριστοκρατικής ο ικ ο γ έ 
νειας3. Την ίδια εκείνη χρονιά: ο 
Κώστας Βάρναλης εργαζόταν ως δά
σκαλος στον Πύργο της Βουλγαρίας. 
Ο Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι ήταν 9

χρονών. Πέθανε ο Εμίλ Ζολά. Το 
βιβλίο του Τόμας Μαν «Μπούντεν- 
μπροοκς» γνώριζε επιτυχία και ο 
Ράινερ Μαρία Ρίλκε έγραφε εγκω
μιαστική κριτική σε εφημερίδα της 
Βρέμης4.

Ανάμεσα στις συμπτωματικές αυ
τές σε παγκόσμια αναφορά συντε
ταγμένες της σύντομης ζωής του 
τούρκου επαναστάτη ποιητή, επιση- 
μαίνονται χρονικά σημεία που ιδιαιτε- 
ροποιούν την προσωπική του πλέον 
ιστορική διάσταση5. 1917: άρχισε να 
γράφει ποίηση. 1919: αποπέμφθηκε 
από την ανωτάτη ναυτική σχολή όπου 
εσπούδαζε. επειδή έλαβε μέρος σε 
επαναστατική εκδήλωση στο εκπαι
δευτικό πλοίο. 1924: έγινε μέλος 
του Κ ομμουνιστικού Κ όμματος  
Τουρκίας. 1921-1928: εσπούδασε  
στο Κομμουνιστικό Ινστιτούτο Εργα
ζομένων της Ανατολής, στη Σοβιετι
κή Ένωση. 1937: καταδικάσθηκε σε 
28 χρόνων φυλάκιση για την επανα
στατική του δράση στην Τουρκία. 
1950: απελευθερώθηκε κάτω από 
την πίεση της τουρκικής και της 
διεθνούς κοινής γνώμης, και τιμήθη
κε με το βραβείο Λένιν για την 
ειρήνη. 1951: εγκαταστάθηκε στη 
Σοβιετική Ένωση. 1962: απέκτησε 
τη σοβ(£τική υπηκοότητα6.

Το 1983, κυκλοφόρησε ο δίσκος με

τον τίτλο: Μάνος Λόιζος, Γράμματα 
στην αγαπημένη. Ποίηση Ναζίμ Χικ
μέτ. Απόδοση Γιάννης Ρίτσος.

Είναι 14 ποιήματα του Ναζίμ Χικ
μέτ Ραν, που μετέφρασε ο Γιάννης 
Ρίτσος από τα γαλλικά, σύμφωνα με 
την πληροφορία του κ. Γιώργου Μπό- 
ζη. Ο τίτλος «Γράμματα στην αγαπη
μένη» που ανήκει στο Μάνο Λόιζο, 
παραπέμπει στη συλλογή «Επιστολές 
και Ποιήματα (1942-1946)», από την 
οποία προέρχονται τα 8 από τα 14 
τραγούδια. Ο Μάνος Λόίζος έγραψε 
τη μουσική τους ανάμεσα στα χρόνια 
1971-19797.

Στο βιβλίο Ναζίμ Χικμέτ. Ποιήμα
τα. Δέκατη τρίτη έκδοση. Πρόλογος 
και απόδοση Γιάννη Ρίτσου. Εκδό
σεις «Κέδρος» 1982, τα 14 αυτά 
ποιήματα εντοπίζονται με την ακό
λουθη (χρονική) σειρά: Όπως ο Κε- 
ρέμ 1934®, Επιστολές και ποιήματα 
(1942-1946) I, IV, VIII, XII, XIII, XVIII, 
XX, XXII, Στηθάγχη 1948. Για τη ζωή 
1948, Έ να κρεβάτι εκστρατείας9. Το 
δίχτυ10, [χωρίς τίτλο] που αρχίζει με 
τις λέξεις Κατά τις λάμψεις πέρα 
(που είναι τίτλος στο τραγούδι)11.

Ό πω ς ο Κερέμ: ελεύθερος στί
χος. πολιτικός χαρακτήρας, οπτική 
εντύπωση φούγκας που επαναλαμ
βάνεται σε οκτώ ενότητες. Η κραυγή 
του ποιητή - επαναστάτη (το ρήμα 
φωνάζω επαναλαμβάνεται συμμετρι
κά 10 ακριβώς φορές) μέσα σε κλίμα 
τρόμου και αγωνίας (είναι βαρύς ο
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αγέρας σα μολύβι -  επαναλαμβάνε
ται ως επωδός 3 φορές), άρνησης 
(τόσες δυστυχίες και τόσο λίγοι φί
λοι). αλλά και προειδοποίησης (φωτιά 
θα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή), 
κορυφώνεται στον αφορισμό «...αν 
δεν καούμε... πώς θα γενούνε τα 
σκοτάδια λάμψη;»,

Επιστολές και ποιήματα (1942- 
1946): Ελεύθερος στίχος, έντονα 
ερωπκός και ταυτόχρονα έντονα πο
λιτικός χαρακτήρας. Τα ποιήματα αυ
τά αποτελούν κλασική έκφραση της 
σπαρακτικής τρυφερότητας που εκ
πέμπουν οι πνευματικοί δημιουργοί 
όταν τους περιορίζουν σε φυλακές 
κι εξορίες. Χρησιμοποιείται πρώτο- 
δεύτερο ενικό πρόσωπο, που κατα
γράφει ένα διάλογο από την προοπτι
κή της μιας πλευράς -  του φυλακι
σμένου ποιητή. Κοινό σημείο αναφο
ράς Π γ υ να ικ ε ία  π α ρ ο υ σ ία , η 
«γυναίκα του φυλακισμένου» που 
«δεν π ρ έπ ει να χει μ α ύ ρ ε ς  έ 
γνοιες» (ποίημα I). Αλλοτε κατονο
μάζεται (η μονάκριβη που τρέμει την 
ενδεχόμενη θανατική καταδίκη του -  
ποίημα l· η αφέντρα που την περιμέ
νει να μπει στο κελί του κλεισμένη 
μέοα στο κουτί των ρούχων -  ποίημα
IV η αγαπημένη που ενσαρκώνει την 
ομορφιά της ζωής έξω από την 
πόρτα της φυλακής -  ποίημα VIII’ η 
πολυαγαπημένη που αντιπροσωπεύει 
την αληθινή υπόσταση της Ισταν- 
μπούλ, μακριά από τη φτώχεια, την 
πείνα και την εκπόρνευση της άλλης 
Ιστανμπούλ, που τον καταδίκασε -  
ποίημα XII), και άλλοτε υπονοείται 
μέοα από την απουσία της (φθινοπω
ρινό τοπίο -  ποίημα XIII), μέσα από τη 
μεγάλη οργή και την άγια ελπίδα της 
ελευθερίας (χειμερινό τοπίο -  ποίη
μα XVIII), μέσα από την προσμονή 
καλύτερων ημερών (τρυφερό μήνυ
μα ελπίδας το ποίημα XX, όπου τα 
ομορφότερα πράγματα δ εν  ήρθαν 
ακόμα), μέσα από τη σκέψη της που 
είναι έκφραση ελευθερίας («Τι ό
μορφο που 'ναι να σε συλλογιέμαι 
μες από τους θορύβους του θανά
του και της νίκης» και «να φωνάξω 
στον... ουρανό της λευτεριάς όλα 
μου τα τραγούδια που 'γραψα για 
σένα» -  ποίημα XXII).

Αντιμέτωπος με το κενό της γυ
ναικείας παρουσίας ο αποφασισμέ
νος επαναστάτης, ανάμεσα σε γραμ
μές γενναιότητας, αντοχής, υπομο
νής, και κάτω από τη θωράκιση ήρωα, 
αφήνει να διαφανεί ο τρυφερός κι 
αδύναμος φυλακισμένος με το σπα
ρακτικό λόγο: «Αν έχεις  τίποτα λ ε 
φτά αγόρασε μου ένα μάλλινο σώ
βρακο» (ποίημα I)' «...αν το χέρι σου 
άγγιζε το χέρι μου θα σωριαζόμουνα 
νεκρός στο τσιμεντένιο πάτωμα» 
(ποίημα IV)· «...ακόμα δεν τελείωσε 
της δυστυχίας το συμπόσιο μα θα 
τελειώσει...» (ποίημα VIII)' «ό,τι πιο 
όμορφο θα θελα να σου πω δε 
στο πα ακόμα» (ποίημα XX)' και 
φθάνει στην ανώτατη βαθμίδα εντ ε 
λώς ανθρώπινου πόνου: «να συλλο
γιέμαι εσένανε μες απ' τη φυλακή 
κ' έχοντας περασμένα τα σαράντα»,

που επαναλαμβάνεται ως επωδός, 
ακολουθώντας το άλλο «συλλογιέ- 
μαι» -  «μες από τους θορύβους του 
θανάτου και της νίκης» (ποίημα XXII). 
Κι άλλη μια στιγμή αδυναμίας, όταν 
υποβάλλει την υποψία αμφισβήτησης 
του αγώνα, αφού μετά την -  ενδεχο
μένως πιθανή -  θανατική καταδίκη 
του η ανάμνησή του «σα μαύρος 
καπνός θα διαλυθεί στον άνεμο», 
δεδομένου μάλιστα ότι «οι πεθαμέ
νοι δεν απασχολούν πιότερο απόνα 
χρόνο τους ανθρώπους του εικοστού 
αιώνα» (ποίημα I). Αφορισμός με 
υπερβολική συχνότητα επιβεβαιού- 
μενος.

Στηθάγχη; ο ελεύθερος στίχος και 
ο πολιτικός χαρακτήρας αποδίδουν 
την προσωπική τραγικότητα του συ
γκεκριμένου ατόμου -  του τυραννι- 
σμένου ποιητή. 'Οπου η συμμετοχή
-  συμπάθειά του στα διεθνή σημα
διακά περιστατικά (η επανάσταση  
στην Κίνα, η πολιτική τραγωδία της 
Ελλάδας, η κατάσταση στην Τουρκία) 
έχει σαν αποτέλεσμα μια ταλαιπωρη
μένη καρδιά πίσω απ' τα ντουβάρια 
της φυλακής («απ' αφορμή όλα τού
τα... μες στα στήθεια μου έχω τούτη 
την αρρώστια»), που πολεμάει τις 
νύχτες να πάρει λίγον αέρα κρεμα
σμένη στα κάγκελα του παραθυριού. 
Το Κίτρινο Ποτάμι και οι τουφεκισμοί 
στην Ελλάδα δίνουν τις διαστάσεις 
της πολιτικής θέσης του ποιητή, που 
αφήνει να φανεί ανάμεσα από τις 
γραμμές της προσωπικής του περι
πέτειας. Δ εν είναι πάντως η μόνη 
φορά που ο Ναζίμ Χικμέτ Ραν αναφέ- 
ρεται στα ελληνικά πολιτικά πράγμα
τα. Πρόχειρα, επισημαίνεται «Ο άν
θρωπος με το γαρύφαλο» (1952)12 
για το Νίκο Μπελογιάννη.

Για τη ζωή: ελεύθερος στίχος, 
σχεδόν φιλοσοφικός χαρακτήρας. Εί
ναι η άποψη εκείνου που αγωνίζεται 
και θυσιάζει τη ζωή του για να 
ζήσουν οι άλλοι -  «οι ανθρώποι» (ο 
τονισμός ανθρώποι και όχι άνθρωποι, 
που δίνει ο Γιάννης Ρίτσος στη λέξη. 
έχει μια εντελώ ς συναισθηματική έ ν 
νοια). Ό π ο υ  η ζωή είναι μια πολύ 
σοβαρή υπόθεση, που καθένας πρέ
πει να την αντιμετωπίζει αυτοδύναμα 
και να τη βλέπει ως την άρση του 
θανάτου.

Έ να κρεβάτι εκστρατείας: ελ εύ 
θερος στίχος, συναισθηματικός χα
ρακτήρας, με λανθάνουσα την πολι
τική έννοια (το γκρίζο κυριακάτικο 
κασκέτο). Το κρεβάτι εκστρατείας 
ανήκε στο σύντροφο, η απουσία του 
οποίου δηλώνεται με τα πράγματά 
του που έμειναν πίσω: τα βιβλία με 
τις αυλακιές των χεριών επάνω στις 
αράδες, η βούρτσα των δοντιών, το 
σαπούνι στο περβάζι του παραθυ
ριού, η άδεια φανέλα, το κασκέτο 
που κρέμεται στο καρφί του τοίχου. 
Η απουσία τονίζεται με ρήματα σε 
παρατατικό-έκφραση πίκρας (ξεκί- 
ναε για το δρόμο του, έβγαζε τα 
βρεγμένα του παπούτσια), ενώ η 
εικόνα του εγκαταλελειμμένου στο 
πάτωμα πρόσφατου εισιτηρίου του 
τραίνου, που κλείνει σπαρακτικά και

απότομα το ποίημα, οδηγεί προς το 
συμπέρασμα ότι η απουσία είναι πι
θανότατα αμετάκλητη και όχι προσω
ρινή.

Το δίχτυ: ελεύθερος στίχος, συ
ναισθηματικός χαρακτήρας. Πολύ μι
κρό το ποίημα, η περιεκτικότητα και 
η πυκνότητά του παραπέμπουν στα 
χάι-κάι. Ό π ο υ  η βροχή είναι θωράκι
ση, αλλά και δέσμευση χωρίς περι
θώρια επιστροφής («σα δίχτυ με 
τυλίγει») για το ανώδυνο πέρασμα 
στο θάνατο.

[Κατά τις λάμψεις πέρα]: 11 στίχοι 
που ομοιοκαταληκτούν με το ακό
λουθο σχήμα: αββα, γγδδ, αββ. Έ 
ντονος πολιτικός, αν και λανθάνων, 
χαρακτήρας. Οι αγελάδες ήρεμες, 
να τραντάζονται επάνω στα φορτη
γά, ακολουθώντας τη δημοσιά που 
οδηγεί στα σφαγεία, χωρίς να μπο
ρούν να συνειδητοποιήσουν τη μοίρα 
τους, παραπέμπουν στις απροειδο
π ο ίη τ ε ς  ν υ κ τ ε ρ ιν έ ς  ε κ τ ε λ έ σ ε ις  
(«πως ε ίν ’ μεσάνυχτα και πως τις 
πάνε στα σφαγεία») και στα ήρεμα 
πρόσωπα των εκτελεσμένων. Η έκ
φραση «κατά τις λάμψεις πέρα» πα
ραπέμπει στους ισχυρούς προβολείς 
που φώτιζαν τον τόπο της εκτέλε
σης μακριά από την κατοικημένη 
περιοχή. Οι τρεις πρώτοι στίχοι που 
επαναλαμβάνονται ως επωδός στο 
τέλος του ποιήματος, υπονοούν το 
ρυθμό ανστριχιαστικής ρουτίνας, με

τον οποίο επαναλαμβάνονταν οι ε 
κτελέσεις αυτές.

Κοινά σημεία στα 14 ποιήματα: Ο 
αγώνας για να έρθουν καλύτερες 
ημέρες και για να ξεπεραστεί ο 
τρόμος του θανάτου, ο πόνος από 
την απουσία του συντρόφου (γυναί
κας ή συναγωνιστή), η σαφής πολιτι
κή συνείδηση και η πνιγμένη τρυφε
ρότητα.

* * *

Ο Μάνος Α6[ζος έγραψε έντεχνη  
σοβαρή μουσική σε ελασσόνα κλίμα
κα, ακόμα και στα επικά τραγούδια, 
και με μορφή μπαλάντας. Το σύνολο  
αποπνέει κλίμα ορατορίου, όπου η 
χρονική σειρά των 14 ποιημάτων του 
Ναζίμ Χικμέτ Ραν ανατρέπεται, για 
να ορισθεί η προσωπική νοηματική 
γραμμή του Μάνου Λ(5ϊζου, που ακο
λουθεί μια εναλλαγή επικών και λυρι
κών τόνων. Η γραμμή αυτή αρχίζει 
με το κείμενο I από τη συλλογή 
«Ε πιστολές και Ποιήματα (1 9 4 2 -  
1946)» (στο εξή ς  «Επιστολές...») 
που παίρνει τον τίτλο «Μονάκριβή 
μου» (πρώτη λέξη του κειμένου), και 
κόβεται με το κείμενο VIII της ίδιας 
συλλογής που παίρνει τον τίτλο «Ο 
άνεμος κυλάει» (από τις τρεις πρώ
τες λέξεις του κειμένου). Τα 8

ΟΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ν ί .ο β ό '? ' '

^¡5¡S?



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 84
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 28___________________________________________ _ "

Ποίηση Ναζίμ Χικμέτ «Μουσική Μάνου Λοίζου

κείμενα της συλλογής «Επιστο
λές...» παρουσιάζονται αυθύπαρκτα 
στο δίσκο με ιδιαίτερους τίτλους από 
τις πρώτες λέξεις των κειμένων. 
Σύμφωνα δε με τη σειρά του Μάνου 
ΛόΙζου. τα 14 τραγούδια του δίσκου 
είναι τα εξής: «Μονάκριβή μου», «Για 
τη ζωή». «Το δίχτυ», «Απερίγραπτη 
λένε» (κείμενο XII της συλλογής 
«Επιστολές...»). «Στηθάγχη». «Κατά 
τις λάμψεις πέρα», «Χλιαροί και παλ- 
λόμενοι» (κείμενο XVIII της συλλο
γ ή ς  «Επιστολές...»). «Αίγα γαρούφαλ
λα» (κείμενο XIII της συλλογής «Επι
στολές...»). «Ό πω ς ο Κερέμ». «Τί 
όμορφο πούναι να σε συλλογιέμαι» 
(κείμενο XXII της συλλογής «Επιστο
λές...»), «Αν με τη μεσολάβηση» 
(κείμενο IV της συλλογής «Επιστο
λές...»). «Η πιο όμορφη θάλασσα» 
(κείμενο XX της συλλογής «Επιστο
λ έ ς ...» ) . « Ε ν α  κρεβάτι εκστρα
τείας». «Ο άνεμος κυλάει».

Η μουσική ανάγνωση βασίζεται στη 
φωνή, ενώ η ενόργανη μουσική ε 
πενδύει το λόγο (πρβλ. το ρυθμό της 
βροχής στο «Δίχτυ», τον κοφτό ρυθ
μό στο «Χλιαροί και παλλόμενοι» σαν 
ροή αίματος, τη γρήγορη εναλλαγή 
ρυθμών στο «Αν με τη μεσολάβηση» 
για τα ανακατεμένα συναισθήματα 
με την κορύφωση του πάθους, τον 
ρυθμικό κτύπο στο «Κρεβάτι εκστρα
τείας» σα να μετρά τις τελευταίες 
ώρες του συντρόφου).

Η φωνή του Μάνου Αόίζου, ιδιαίτε
ρα αισθαντική, με το χαρακτηριστικό 
τρέμολο, σβύνει στα τελευταία  
γράμματα, κυρίως τα σύμφωνα, της 
μουσικής φράσης. Αντιπροσωπευτι
κότερο παράδειγμα η τελευταία λέ
ξη (πάτωμα) του τραγουδιού «Αν με 
τη μεσολάβηση», όπου η φωνή π έ
φτει κάθετα. Η φωνή είναι άλλοτε 
τρυφερή («Μονάκριβή μου», «Το δί
χτυ», «Η πιο όμορφη θάλασσα», «Ο 
άνεμος κυλάει»), άλλοτε επική («Για 
τη ζωή», «Κατά τις λάμψεις πέρα», 
«Χλιαροί και παλλόμενοι», «'Οπως ο 
Κερέμ») και κυρίως ανατριχιαστικά 
πικρή («Απερίγραπτη λένε», «Στη
θάγχη», «Αίγα γαρούφαλλα», «Τί ό- 
μορφο πούναι να οε συλλογιέμαι». 
«Αν με τη μεσολάβηση», «Έ να κρε
βάτι εκστρατείας»). Κάποτε ακούγε- 
ται σχεδόν προφητική (Οι πεθαμένοι 
δεν απασχολούν πιότερο απόνα χρό
νο τους ανθρώπους του εικοστού 
αιώνα, στο «Μονάκριβή μου»* ή... Να 
φωνάξω στον... ουρανό της λευτε
ριάς όλα μου τα τραγούδια..., στο «Τι 
όμορφο που ναι να σε συλλογιέ
μαι»).

Η ενόργανη μουσική βασίζεται κυ
ρίως στην κιθάρα. Γ ια τις εισαγωγές 
χρησιμοποιείται ακόμα φυσαρμόνικα 
και ακορντεόν, ενώ για τα ιντερμέδια 
χρησιμοποιείται φυσαρμόνικα, φλο
γέρα και ακορντεόν. Στη θέση μουσι
κού οργάνου χρησιμοποιείται επίσης

το σφύριγμα για τις εισαγωγές και τα 
ιντερμέδια (επισημαίνεται ιδιαίτερα 
στο επικό «Κατά τις λάμψεις πέρα» 
και στο τρυφερό «Η πιο όμορφη 
θάλασσα»). Συχνά η φωνή και η 
ενόργανη μουσική καταλήγουν ταυ
τόχρονα και απότομα, στο κορύφωμα 
της συναισθηματικής έντασης.

Εξάλλου, αυτή η συγκεκριμένη  
σχέση λόγου (μεταφρασμένου λόγου
-  έχει σημασία) και ενόργανης μου
σικής φέρνει στο νου εκείνο που 
λέγεται, ότι δηλαδή η τουρκική στα 
ποιήματα του Ναζί μ Χικμέτ Ραν απο- 
δεικνύεται ιδιαίτερα μουσική γλώσ-

χρόνια 1955-1958.
11. Το ποίημα δεν φέρει συγκεκριμένη 
χρονολογία. Τοποθετείται μαζί με ποιήμα- 
τα του 1960.
12. Βλ. έκδοση ό.π.π. σημ. 3. σ. 174.
13. Πρβλ. Ναζί μ Χικμέτ. Τα έργα του.

Βιβλίο Δεύτερο, Μετάφραση από τα 
τούρκικα και πρόλογος Στέλιος Μαγιό- 
πουλος, Δεύτερη έκδοση. Σύγχρονη Επο
χή, Αθήνα 1981, σ. 17.

σα 13

Και έτσι μνημονεύονται τα δύο 
χρόνια που πέρασαν από το θάνατο 
του Μάνου Λ(51ζου στη Μόσχα, στις 
17 Σεπτεμβρίου 1982.

Σημειώσεις

1. Βλ. εφ. Αυγή. Το Βήμα. Ελευθερία, 
Καθημερινή, φφ. 4.6.1963.
2. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον κ. Τίτο 
Πατρίκιο για τις πληροφορίες που μου 
έδωσε σχετικά με την Ομάδα τέχνης A'.
3. Πρβλ. και το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ 
Ραν. Αυτοβιογραφία (Ανατολικό Βερολί
νο. 11.9.1963). στην έκδοση Ναζίμ Χικ
μέτ. 122 Ποιήματα. Μετάφραση, πρόλο
γος, σχόλια Άρη Δικταίου. Σ.Ι. Ζαχαρό- 
πουλος. Αθήνα 1983. σσ. 189-191.
4. Βλ. περ. Διαβάζω. 90. 21.3.1984. σσ. 
26-27.
5. Βλ. Otto Spies, Die Moderne Türkische 
Literatur, στην επιθεώρηση Handbuch der 
Orientalistik, erste Abteilung V Band. 1 
Abschnitt. 1963 (α' έκδοση, ανατύπωση 
1982), σσ. 336-382. ειδικά για τον Ν. 
Χικμέτ Ραν σσ. 338. 373. Επίσης, Ορχάν 
Κεμάλ, Τριάμιση χρόνια φυλακή με τον Ν. 
Χικμέτ. Εισαγωγή, μετάφραση Στ. Μαγιό- 
πουλος (αχρονολόγητο), και Ευστρ. Ζε- 
γκίνης. Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας, 
Θεσσ/νίκη 1983 (λήμμα Ν. Χικμέτ). Θα 
ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον κ. Παύλο 
Χιδίρογλου για τη βοήθειά του στην εντό- 
πιση της σχετικής βιβλιογραφίας.
6. Βλ. εφ. Αυγή. φ. 4.6.1963.
7. Βλ. σχετικό κείμενο στο εξώφυλλο του 
δίσκου.
8. Το ίδιο ποίημα στην έκδοση ό.π.π. σημ. 
3. με τίτλο «Σαν τον Κερέμ» (σ. 31). 
φέρει χρονολογία 1930.
9. Το ίδιο ποίημα στην έκδοση ό.π.π. σημ. 
3 (σ. 36). φέρει χρονολογία 1932. Εδώ 
τοποθετείται μεταξύ ποιημάτων που χρο
νολογούνται ανάμεσα στα χρόνια 1950- 
1955.
10. Το ποίημα δεν φέρει συγκεκριμένη 
χρονολογία. Τοποθετείται μεταξύ ποιημά
των που χρονολογούνται ανάμεσα στα
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Ανθολογία -  Γραμματολογία

•  Τ Ο Μ Ο Σ  Α ' ,  Μ .Μ . Πατίαιωάννου, Λογοτέχνης - 

Κριτικός
-  ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ: Ρήγας. Βηλαράς. Χριστόπουλος.....................
-  ΠΡΟΣΟΛΩΜΙΚΟΙ: Σίγουρος. Κουτούζης, Μαρτελάος...........
-  ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΑΗ: Σολωμός, Κάλθος, Πολυλάς. Πα-
νάς, Τερτσέτης, Λασκαράτος, Βαλαωρίτης, Μαβίλης....................

•  Τ Ο Μ Ο Σ  Β ' , Μιχ. Μερακλής, Καθηγητής Πανεπι

στημίου
-  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: Ζαλοκώστας. Παράσχος. Σούτσος................
-  ΕΠΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ Παλαμάς,
Εφταλιώτης, Πορφύρας. Κρυστάλλης. Μαλακάσης. Γρυπάρης. 
Χατζόπουλος. Καμπύσης. Σουρής, Κόκκος......................................
-  ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ: Μυρτιώτισσα. Ρώτας, Σκίπης. Άγις θέρος,
Ταγκόπουλος........................................................................................

•  Τ Ο Μ Ο Σ  Γ ' ,  Κώστας Στεργιόττουλος, Καθηγη

τής Πανεπιστημίου
-  ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Μελαχρινός. Σικελιανός.
Βάρναλης, Ασγέρης. Καζαντζάκης....................................................
-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Καβάφης, Μάγνης, Αλιθέρ-
σης..........................................................................................................
-  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ: Φιλύρας, Λαπαθ:ώτης.Χ)υρά-
νης, Καρυωτάκης. Άγρας. Παράσχος...............................................
-  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ: Καθθαδίας, Ι.Μ. Παναγιω-
τόπουλος. Λάσκος. Κοτζιούλας. Σκαρίμπας, Μπάρας....................

• Τ Ο Μ Ο Σ  Δ ' ,  Αλέξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης
-  ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ Παπα-
τσώνης. Δρίθας. Ντόρος. Ράντος. Σεφέρης, Σαραντάρης. Εμ
πειρικός. Βρεττάκος. Ελύτης. ΡΙτσος, Εγγονόπουλος. Πεντζί- 
κης. Μόντης. Μελισσάνθη. Αξιώτη. Γκάτσος...................................

•  Τ Ο Μ Ο Σ  Ε , Αλέξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης

-  ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ: Βαρβιτσιώτης, Δημά-
κης, Δικταίος. Ν. Βαλαωρίτης. Παπαδίτσας. Σινόπουλος. Ανα- 
γνωστάκης. Κατσαρός, Λειθαδίτης, Φωκάς. Δούκαρης, Δάλλας. 
Στεργιόπουλος. Πατρίκιος..................................................................

Προσφέρεται σε ειδική τιμή γ ια  τους εκπαιδευ
τικούς και με ευκολίες πληρωμής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΣΟΚΟΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ελληνική Λέσχη Βιβλίου Ποιότη
τας
Γραβιάς 10-12, Αθήνα, 106 78 Τηλ.: 36.40.729,

V_________ __________ ;
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Οικολογία

Το άλλο 
οτά  τι 
μας

επιμέλεια  
Κατερίνα Πλασσαρά

ειδήσεις ■ πληροφο

ρίες ■ σχόλια 

γύρω από 

οικολογικά 

θέματα

Μάνατζερς, κομισάριοι
και

οικολογική κρίση

Θα εξεταστούν τρεις πλευρές του 
θέματος: Α. Πώς ωρίμασε η συνεί
δηση της Οικολογίας μέσα από την 
επιστημονική έρευνα. Β. Πώς οι 
κυβερνήσεις μέσα από τα θεσμικά 
πλαίσια αντιμετώπισαν το πρόβλη
μα. Και Γ. Θα γίνει αναζήτηση των 
αιτίων και των συνθηκών που οδή
γησαν την Οικολογία σε πολιτική 
πράξη.

Ετυμολογικά «Οικολογία» σημαί
νει «λόγος για τον οίκο». «Οίκος» 
σημαίνει τόπος διαβίωσης, ζωής. 
Δηλαδή οικολογία σημαίνει σπου
δή, διερεύνηση, των προϋποθέσεων 
της ζωής.

Α. Η ορίμανση της οικολογίας 
μέσα από την επιστημονική έρευνα, 
όπως σ ’ όλους τους επιστημονικούς 
τομείς, ξεκίνησε από την αρχαία 
Ελλάδα. Ο Θεόφραστος, συνεργά
της του Αριστοτέλη, περιγράφει τη 
σχέση διαφόρων οργανισμών μετα
ξύ τους, και με το περιβάλλον που 
ζουν. Ωστόσο οι αρχές της οικολο
γίας βρίσκονται στις εργασίες των 
βοτανολόγων και ζωολόγων της Α
ναγέννησης. Ο όρος «Οικολογία» 
τέθηκε από τον Γερμανό ζωολόγο 
Χάκελ το 1866 σαν η μελέτη των 
σχέσεων του ζώου με το οργανικό 
και ανόργανο περιβάλλον του — 
γιατί τότε διέκριναν το περιβάλλον 
σε οργανικό και ανόργανο. Τον ίδιο 
καιρό τέθηκε κι ο όρος «βιοκοινό- 
τητα» από τον βιολόγο Μέντιους.

Ωστόσο οι θεμελιακές συνεισφο
ρές στην οικολογική έρευνα, γίνο

Από την Πανελλαδική Συνάντηση Οικολόγων της Πεντέ
λης — που σε προηγούμενο τεύχος δώσαμε κάποια γεύση 
της — δημοσιεύουμε σήμερα μια από τις εισηγήσεις 
(εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) και πιστεύουμε ότι έχει 
γενικότερο ενδιαφέρον, αφού αναφέρεται στην όλη πορεία 
και τα προβλήματα του οικολογικού κινήματος.

νται στο πρώτο ήμισυ του αιώνα 
μας, και έχουν σαν αποτέλεσμα να 
ωριμάσει στη συνείδησή μας η οι
κολογία σαν γνωστικό αντικείμενο. 
Στην πρώτη εικοσαετία του αιώνα 
μας, έγινε το πρώτο σημαντικό βή
μα. Δηλαδή φάνηκε η αλληλοσύνδε- 
ση φυτών και ζώων σαν ενιαίο σύνο
λο, φάνηκε ότι η ζωή έχει κοινή 
έκφραση στη χλωρίδα και στην πα
νίδα, και διαπιστώθηκε ή αναγκαιό
τητα ενιαίας μελέτης και τοποθέτη
σης των κοινοτήτων φυτών και ζώ
ων. Στην επόμενη δεκαετία μελετή
θηκε η δυναμική των πληθυσμών, με 
αφορμή τα προβλήματα της αύξη
σης των πληθυσμών σε σχέση με τη 
δυνατότητα της γης να παράγει τρο
φή. Τον ίδιο καιρό, ο Γερμανός 
βιολόγος Ντίτεμαν διαπιστώνει ότι 
η ενέργεια της τροφής μεταφέρεται 
από τα φυτά — παραγωγούς σε διά
φορα επίπεδα ζώων — καταναλω
τών. Πρωτογενείς καταναλωτές τα 
φυτοφάγα ζώα, δευτερογενείς τα 
σαρκοφάγα. Και τελικά στη δεκαε
τία του 40 διαπιστώνεται με συγκε
κριμένες παρατηρήσεις ότι τα οικο

συστήματα είναι ανοικτά συστήμα
τ α  στηV*ενέργεια και ότι η ύλη του 
οικ οσ υσ τή μ α τος ανακυκλώ νεται. 
Έτσι, γύρω στη δεκαετία του 50 
μπορούμε να πούμε ότι ενηλικιώνε
ται η Οικολογία, σαν γνώση της 
δομής και λειτουργίας των οικοσυ
στημάτων.

Ένα οικοσύστημα είναι βασική, 
λειτουργικά αυτόνομη — σε μεγάλο 
βαθμό — μονάδα. Είναι μια κοινό
τητα οργανισμών, σε αμοιβαία αλ- 
ληλοσύνδεση κι εξάρτηση, μεταξύ 
τους και με το περιβάλλον τους. Οι 
διάφορες μορφές ζωής, έχουν αμοι
βαία συμπληρωματικό χαρακτήρα  
και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσου
με ένα είδος σαν πιο χρήσιμο από 
κάποιο άλλο. Γιατί το καθένα συμ
βάλλει στη δημιουργία του όλου, κι 
εξαρτάται από τη λειτουργία του 
όλου. 'Οπως θα λέγανε οι ιππότες 
της στρογγυλής τραπέζης: « Ό λ ο ι  
για έναν. ένας για όλους». Η διάκρι
ση σε ζωντανό και μη ζωντανό, 
διαφαίνεται ότι είναι ασαφής. Έ να  
γραμμάριο γόνιμου εδάφους, περιέ
χει εκατό εκατομμύρια βακτήρια.

Σ’ ένα κυβικό μέτρο χωραφιού, ζουν 
πενήντα χιλιάδες μικρά έντομα και 
ζωύφια, και πενήντα εκατομμύρια 
σκουλίκια. Ό λ α  αυτά είναι απαραί
τητα για τη γονιμότητά του. Και 
είναι αυτά που καταστρέφουν οι μο
νοκαλλιέργειες με τη χρήση χημι
κών ουσιών.

Η δεύτερη αρχή της Οικολογίας 
είναι ότι οι οργανισμοί και τα οικο
συστήματα οργανώνονται αυτόνομα. 
Δηλαδή αυτοοργανώ νονται, προς 
την ωριμότητα ή ευστάθεια, που 
χα ρα κ τη ρ ίζετα ι από α υ ξα νόμ ενη  
ποικιλία, πολυμορφία, συνθετότητα. 
Ενώ, αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η 
ομοιομορφία, επάγει αστάθεια και 
κατάρρευση του οικοσυστήματος.

Το τρίτο σημείο είναι ότι η αρχή 
του οικοσυστήματος χαρακτηρίζε
ται από την ανακύκλωση της ύλης 
και τη ροή της ενέργειας.

Τα οικοσυστήματα είναι ανοιχτά  
συστήματα. Σε κάθε κρίκο της τρο
φικής αλυσίδας, υπάρχει μείωση της 
βιομάζας κατά 10%  περίπου. Δηλα
δή, χίλια κιλά φυτού, τρέφουν εκατό 
κιλά εντόμων, που τρέφουν δέκα 
κιλά σπουργιτιών, που τρέφουν ένα 
γεράκι. Αμα δηλαδή τρώμε φυτικές 
τροφές συντελούμε στην ευστάθεια 
του οικοσυστήματος.

Έτσι διαμορφώθηκε η Οικολογία  
σαν διακλαδική συνθετική επιστή
μη, σαν κλάδος έρευνας, επίσημα 
α να γνω ρ ισ μ ένο ς. Ω σ τό σ ο , μέσα
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Μάνατξερς, κομισάριοι και οικολογική κρίση
στον επιστημονικό χώρο, πρέπει 
ν* αναφερθεί ότι μέχρι τη δεκαετία 
του 40, η οικολογική έρευνα θεωρεί
ται σαν έρευνα δευτέρας ποιότητος.

Β. Πώς όλη αυτή η εμπειρία κοι
νοποιήθηκε. Στα μέσα της δεκαετίας 
του 60. πολλοί οικολόγοι αρχίζουν 
να βλέπουν την ανάπτυξη του πολι
τισμού μας, με βάση τις αρχές που 
αναφέρθηκαν πριν. Και επειδή ανα
τρίχιασαν πραγματικά μ'αυτά που 
διαπίστωσαν, αρχίζουν να πληροφο
ρούν τις κυβερνήσεις και την κοινή 
γνώμη για γεγονότα ανησυχητικά, 
που τα ξέρουμε όλοι. Για την παρα
βίαση των βιοχημικών κύκλων και 
της ροής της ενέργειας, για την 
κατασπατάληση των έξι σημαντι
κών για τη ζωή συστατικών, δηλαδή 
του άνθρακα, του υδρογόνου, του 
οξυγόνου, του άζωτου, του θείου και 
του φωσφόρου. Για τη ρύπανση του 
αέρα που αναπνέουμε, της τροφής 
που τρώμε και του νερού που πίνου
με. Για την υποβάθμιση του περι
βάλλοντος με μια κουβέντα. Για τη 
συσχέτιση των αλεργιών και των 
καρκίνων με τη ρύπανση του περι
βάλλοντος. Για τα πουλιά και ζώα 
που εξαφανίζονται. Για το χάσιμο 
της ποικιλίας και της πολυμορφίας 
-ου είναι απαραίτητες για την επι
βίωση του οικοσυστήματος. Για την 
ερήμωση της γης από τις μονοκαλ
λιέργειες. Για την κατασπατάληση 
των πόρων, κλπ. Αμέσως έγινε μια 
προσπάθεια να διαπιστωθεί αν αυτοί 
οι φόβοι ήταν πραγματικοί. Γίνεται 
η έκθεση του MIT για λογαριασμό 
της λέσχης της Ρώμης. Έγινε ένας 
αριθμητικός υπολογισμός της οικο
λογικής κρίσης με πέντε παραμέ
τρους: Τον πληθυσμό, τους φυσι
κούς πόρους, τη βιομηχανική δρα
στηριότητα, την αγροτική παραγω
γή και τη ρύπανση. Το συμπέρασμα 
ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, παρότι 
χρησιμοποιήθηκε γραμμική προ
σέγγιση για το μοντέλο. Εαν οι 
πληθυσμοί και η κάτανάλωση των 
μη ανανεώσιμων και μη ανακυκλώ- 
σιμων πόρων, δεν περιοριστεί, εαν 
δεν ανακυκλωθούν συστηματικά  
τ’ απορρίμματά μας, εάν δεν ελαττω
θεί η ρύπανση, τότε μετά 30 χρόνια 
θα επέλθει οριστική κατάρρευση 
του οικοσυστήματος γη. Αποτέλε
σμα αυτής της κίνησης είναι η πρώ
τη επίσημη συγκέντρωση των κρα- 
τών-μελών του ΟΗΕ το ’72 στη 
Στοκχόλμη, που θέτουν τις αρχές τις 
οποίες πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος 
απέναντι στη φύση. Υιοθετούν μια 
σειρά προγραμμάτων που χρηματο
δοτούνται από τον ΟΗΕ, κι απ’ τις 
κυβερνήσεις των κρατών για να ε
ντοπιστεί ο βαθμός ρύπανσης του 
πλανήτη και να ληφθούν άμεσα μέ
τρα προστασίας των βιοτόπων και 
των ειδών που κινδυνεύουν. Στα 
κράτη δημιουργούνται για πρώτη 
φορά υπηρεσίες προστασίας περι
βάλλοντος, ψηφίζονται νόμοι και

διεθνείς συνθήκες. Μέσα σ ’ αυτή τη 
δραστηριότητα είναι και η παρά
γραφος που βάζει το ελληνικό σύ
νταγμα του ’75, στο άρθρο 24 συ
γκεκριμένα, το οποίο υποχρεώνει το 
ελληνικό κράτος να προστατεύει το 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 
αλλά δεν αναφέρει ότι είναι δικαίω
μα του πολίτη να ζει σ ’ ένα περιβάλ
λον μη ρυπασμένο. Μ’ άλλα λόγια ο 
πολίτης ζητάει από το κράτος να 
προστατεύσει το περιβάλλον.

Τ αυτόχρονα  όμως ευαισθητο
ποιούνται και οι βιομήχανοι που 
ρυπαίνουν. Το 1971 στο περιοδικό 
του συλλόγου των Γάλλων βιομηχά- 
νων, αναφέρεται: «Χάρη στους φο
ρολογούμενους, που είναι πρόθυμοι 
να πληρώνουν τα έξοδα της αντιρ- 
ρύπανσης, η βιομηχανία αντιρρύ- 
πανσης θα αποτελέσει μία νέα πηγή 
κέρδους, για όσους πρόκειται να 
κατακτήσουν αυτή την καινούρια, 
απέραντη αγορά».

Την κρισιμότητα του προβλήμα
τος επισημαίνει η ειδική επιτροπή 
του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία 
αναφέρει τα ίδια λόγια, ίσως πιο 
σκληρά. Ταυτόχρονα όλες οι κυβερ
νήσεις διαπιστώνουν ότι όντως αυτοί 
οι φόβοι των οικολόγων έχουν μία 
ρεαλιστική βάση. Υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ, το 1980 διαμορφώνεται μία 
στρατηγική για τη διατήρηση του 
πλανήτη, που δείχνει πραγματικά το 
υπόβαθρο και τις αναγκαίες πρακτι
κές ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
για να σωθεί ο πλανήτης. Είναι 
σημαντικό ότι δεν είναι ευρέως γνω
στό αυτό το πρόγραμμα του ΟΗΕ, και 
θα ’ταν πάρα πολύ χρήσιμο να το 
πληροφορηθούν οι οικολογικές ομά
δες.

Τι έγινε όμως στη δεκαετία που 
πέρασε; Από τότε που τέθηκε σα

στόχος η προστασία του περιβάλλο
ντος; Μας το λέει η δεύτερη σύνοδος 
του ΟΗΕ που έγινε στο Ναϊρόμπι το 
1982. Αντιγράφω μερικά σημεία από 
αυτόν τον απολογισμό που λένε τα 
εξής: «Οι κυβερνήσεις και το κοινό 
έγιναν πιο ευαίσθητες. Είδανε πιο 
συγκεκριμένα το βαθμό της ρύπαν
σης του πλανήτη μας, αλλά το πρό
γραμμα δεν υλοποιήθηκε αρκετά. Οι 
νόμοι δεν ήταν αρκετά ισχυροί ή δεν 
εφαρμόστηκαν. Εκτός από μεμονω
μένες επιτυχίες προστασίας μενονω- 
μένων βιοτόπων, συνολικά τα πράγ
ματα χειροτέρεψαν. Είναι φανερό», 
καταλήγει η έκθεση, «ότι δεν υπήρξε 
πολιτική βούληση για να λυθεί το 
πρόβλημα».

Γ. Τώρα ας δούμε τα αίτια της 
κατάστασης. Και ας αρχίσουμε από 
τη δεκαετία του 60, οπότε κοινοποιή
θηκαν οι συνθήκες ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. Την ίδια εποχή, ξέ
ρουμε όλοι ότι αμφισβητήθηκαν κα
θιερωμένες πολιτικές και κοινωνικές 
δομές, έγιναν διαμαρτυρίες ενάντια 
στους παράγοντες που πνίγουν κάθε 
έκφραση ανθρώπινης ζωής. Αναφέρω 
ενδεικτικά τα γεγονότα του Μπέρ- 
κλεϋ, το ’64-’65 στην Αμερική, το 
Μάη του ’68 στη Γαλλία, την Τσε
χοσλοβακία του ’68. ' Ηταν μια δεκα
ετία αμφισβήτησης των γνωστών 
σχημάτων έκφρασης του ανθρώπου. 
Την ίδια δεκαετία εμφανίζονται οι 
πρώτες οικολογικές κινήσεις — ομά
δες, που συζητούν για ποιότητα ζω
ής*

Η οικολογική τοποθέτηση που 
εξετάστηκε πριν, επέτρεψε να δούμε 
το πρόβλημα μ’ ένα νέο τρόπο. Θα 
συνοψίσω λίγο το πώς βλέπουμε, με 
βάση τις αρχές της Οικολογίας, την 
κατάσταση της κοινωνίας: Εμείς οι

άνθρωποι, μία από τις κοινότητες 
του πλανήτη γη, του οικοσυστήμα
τος γη, ζούμε σ ’ ένα μικρό πλανήτη 
και σε μια μεγάλη πλάνη. Βγάλαμε 
τον εαυτό μας απέξω, τον θεωρήσαμε 
κάτι το ξεχωριστό. Ονομάσαμε όλα 
τ ’ άλλα φύση — φυσικούς πόρους. 
Πόρους που μπορούμε να τους κατα
ναλώνουμε επάπειρον. Στις παραγω
γικές μας δραστηριότητες, αλλά και 
στην καθημερινή μας πράξη, ρυπαί
νουμε τα πάντα. Η ανάπτυξή μας 
στηρίχτηκε στον ανταγωνισμό και 
στο κέρδος. Στην επιθετική στάση 
απέναντι στους άλλους ανθρώπους 
και τη φύση. Η ρύθμιση της κοινό
τητάς μας δεν είναι αυτόνομη αλλά 
ετερόνομη, δηλαδή ετεροκαθοριζό- 
μενη από τους λεγόμενους ειδικούς 
για κάθε θέμα. Μέσω θεσμών συγκε
ντρωτικών, τους οποίους χειρίζονται 
οι μάνατζερς ή οι κομισάριοι, και οι 
οποίοι για να πετύχουν την αύξηση 
του προϊόντος επέβαλαν την ομοιο
μορφία, όχι μόνο στα χωράφια, αλλά 
και στη σκέψη. Ερήμωσαν όχι μόνο 
ευφορότατες εκτάσεις αλλά και ευά
λωτες συνειδήσεις. Μολυσμένοι από 
τις στατιστικές και τους κομπιού- 
τερς, είχαν μόνο το μυαλό τους στην 
αύξηση του εθνικού προϊόντος. Υ
πάρχει μια αντίφαση σ ’ αυτό που 
λέμε «εθνικό προϊόν» — την αναφέ
ρει κι ο Σάμουελ στο βιβλίο του: Εαν 
μια κυβέρνηση λάβει μέτρα, δηλ. 
βελτιώσει τα τραίνα και το μετρό, 
περιορίσει την ταχύτητα των αυτοκι
νήτων, μπορεί να μειώσει τον αριθμό 
των αυτοκινητιστικών δυστυχημά
των. Τότε όμως οι δουλειές των 
ειδικών, των μηχανικών, των κατα
σκευαστών αυτοκινήτων και των α
σφαλιστών θα πέσουν, με αποτέλε
σμα τη μείωση του εθνικού προϊό
ντος.

Η προσχώρηση και η υποταγή μας 
στην τεχνολογία, που η σχέση μας 
μαζί της, όπως αναφέρθηκε πριν, δεν 
είναι,ουδέτερη, έφτασε σε τραγικά 
σημεία. Η δημιουργικότητά μας ονο
μάστηκε παραγωγή ή αναπαραγωγή. 
Η βίωση, η εμπειρία, ονομάστηκε 
κατανάλωση των μορφών. Η ολο
κλήρωσή μας στον οίκο μας, ονομά
στηκε αυτοανάλωση προσωπικότη
τας. Γιατί ό λ ’ αυτά; Γιατί στηρίχτη
κε στις αξίες του 19ου αιώνα. Πού 
μπορούμε να τις προσδιορίσουμε σε 
δυο βασικές αρχές: Την αρχή της 
Μηχανοκρατίας — που τα πάντα 
θεωρούνται μηχανές, και οι οργανι
σμοί είναι περίπλοκες βιοχημικές 
μηχανές, και στον Ανταγωνισμό. Ο 
Ανταγωνισμός θεωρεί ότι όπως η 
λειτουργία του ρολογιού ανάγεται 
στη σύνδεση των γραναζιών και των 
ελατηρίων, έτσι και η συμπεριφορά 
των οργανισμών ανάγεται στην βιο- 
χημία των μερών τους. Ο άνθρωπος, 
που είναι ένα εξάρτημα της κοινωνι
κής παραγωγικής μηχανής, τροπο
ποιείτα ι από τους θεσμούς, που 
προσδιορίζονται από τους σχέδια-
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στές, κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς ,  διαχειριστές 
τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  μ η χ α ν ή ς .  Ο ι  σχεδια
στές α υ τ ο ί  συνεργάζονται με τους 
τεχνικούς, τους ειδικούς που κρα
τ ο ύ ν  την τέχνη, δηλαδή τους τεχνο- 
κράτες. Δηλαδή οι βασικές αρχές 
που κ ι ν ο ύ ν  τη σκέψη τ ω ν  ειδικών 
ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν  που καθορίζουν τον 
βιομηχανικό πολιτισμό, στηρίζο
νται στην απουσία κάθε αίσθησης 
ζωής. Απουσία που είναι κατανοητή 
για τον 19ο αιώνα, που οι φυσικές 
ε π ι σ τ ή μ ε ς  ασχολήθηκαν με απλά συ
σ τ ή μ α τ α ,  αλλ* ακατανόητη και απα
ράδεκτη σήμερα που η οικολογική 
αναζήτηση μας έδειξε νέους τρόπους 
τοποθέτησης του προβλήματος. Αλ
λά και μέσα από τα πλαίσια των 
φυσικών επιστημών, έχουν βρεθεί 
φαινόμενα — γεγονότα που έχουν 
δείξει ότι η μηχανιστική αναγωγική 
αντίληψη δεν ισχύει. Θ' αναφέρω 
μόνο την ερμηνεία της θεωρίας της 
Αβεβαιότητας, όπου η συμμετοχή 
του παρατηρητή δεν είναι πλέον 
αμελητέα — και μιλάμε για συμμετέ- 
χοντα κι όχι για παθητικό παρατη
ρητή. Για τα φαινόμενα αυτοοργά
νωσης που δείχνουν ότι υπάρχουν 
νόμοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν ένα 
σύστημα σαν όλο και οι νόμοι αυτοί 
δεν ανάγο.νται στη συμπεριφορά των 
επιμέρους τμημάτων. Και στη νέα 
αντίληψη για το χρόνο που έχει το 
στοιχείο του προκαθορισμού, βάσει 
του οποίου «όποιος εξουσιάζει το 
παρόν προκαθορίζει και το μέλλον»».

Συζητάμε σήμερα για ταχεία ενί
σχυση μικρών διακυμάνσεων. Θα 
μπορούσε να ’ταν προσωπικές πρω
τοβουλίες μικρών πυρήνων της νέας 
φάσεως του οικοσυστήματος, πάνω 
στα κρίσιμα σημεία που αλλάζει το 
σύστημα. Αυτές οι νέες τοποθετή
σεις του προβλήματος έδειξαν ότι τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι κοινά 
σ’ όλες τις μέχρι τώρα πολιτικές 
κοινωνικές τοποθετήσεις. Τα καθιε
ρωμένα προοδευτικά κινήματα, απο
σκοπούσαν σε καλύτερους ή δικαιό
τερους ρυθμιστές της ζωής τους. 
Πάντα όμως δέσποζε στη σκέψη 
τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, η 
ετερορρύθμιση, ο ετεροπροσδιορι- 
σμός, η ετερόνομη οργάνωση. Στις 
σοσιαλιστικές κοινωνίες π.χ., η σχέ
ση του ανθρώπου με τα μέσα παρα
γωγής, είναι το ίδιο αλλοτριωτική με 
τη σχέση των πολιτών στις κοινω
νίες της Δύσης.

Η οικολογική αναζήτηση δεν πε
ριορίζεται στην οικολογική ισορρο
πία με τη φύση. Αλλά βλέπει οικολο
γική διάσταση στη σχέση του αν
θρώπου με τον εαυτό του, στις αν
θρώπινες σχέσεις, στην κοινωνική 
οργάνωση. Όπως θα λέγαμε με την 
ορολογία που είμαστε συνηθισμένοι, 
«προσφέρει πολιτική  σκέψη και 
πράξη». Το οικολογικό κίνημα μιλά, 
μεταξύ των άλλων, για νέες ανθρώπι
νες σχέσεις και αξίες ζωής, για την 
ανάγκη συνεργασίας αντί του αντα
γωνισμού, για την ανάγκη κατανόη
σης αντί της επιθετικότητας, για την 
ανάγκη της δίκαιης κατανομής των

αγαθών του πλανήτη, αντί της αρπα- 
κτικότητας και της εκμετάλλευσης. 
Για τη σημασ(α της προσωπικής 
πρωτοβουλίας και ευθύνης, αντί του 
ετεροκαθορισμού, γ1α την ανάγκη 
της αποκέντρωσης αντί του συγκε
ντρωτισμού. Μιλά για την ανάπτυξη 
που σέβεται τη φύση και τον άνθρω
πο και όχι την καθορισμένη από τε- 
χνοκρατικούς παράγοντες. Μιλά για 
το σεβασμό στην πολυμορφία και πο- 
λυπλοκότητα,πουείναι προϋποθέσεις 
για την έκφραση της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας και φαντασίας. Η 
οικολογική θεώρηση τέλος, είναι 
μία από τις συνιστώσες της σύγχρο
νης αναζήτησης. Δεν πρόκειται για 
ένα καινούριο δόγμα που θα αντικα
ταστήσει τα πολιτικά — θρησκευτι
κά δόγματα του παρελθόντος, δεν 
είναι πανάκεια για τα σημερινά προ

βλήματα ούτε έχει καμία προκατά
ληψη ότι προόρισται να τα λύσει 
από μόνη της. Η  οικολογική αναζή
τηση έρχεται να προσφέρει στο σύγ
χρονο άνθρωπο της βιομηχανικής 
κοινωνίας ένα μήνυμα ζωής και να 
τον ευαισθητοποιήσει σε μια νέα 
στάση ζωής. Σιγά σιγά οι ιδέες αυτές 
γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες, 
διαπιστώνονται πολλά κοινά σημεία 
της οικολογικής τοποθέτησης, με τις 
νέες εναλλακτικές αμφισβητήσεις σε 
διάφορους χώρους. Οι οικολογικές 
ομάδες που στην αρχή εργάζονται 
μέσα από τα κόμματα ή τις κυβερνή
σεις, διαπιστώνουν ότι παρόλο που 
οι κυβερνήσεις και τα συμβατικά 
πολιτικά σχήματα βλέπουν το πρό
βλημα και το περιλαμβάνουν στις 
διακηρύξεις τους, ωστόσο δεν δεί
χνουν την αναγκαία ευαισθησία και

πολιτική βούληση να ^ο λύσουν. 
Δηλαδή διαπιστώνουν ότι το πρό
βλημα έχει και πολιτική διάσταση. 
Αποφασίζουν λοιπόν μετά από πολ
λούς δισταγμούς να μεταφέρουν τη 
φωνή τους στα κοινοβούλια, μέσα 
από τους υπάρχοντες θεσμούς. Φέτος 
για πρώτη φορά αποφασίζουν να 
συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.

Τελειώνω μ* ένα σημαντικό πρό
βλημα που αντιμετωπίζουν αυτά τα 
οικολογικά κινήματα, και που φάνη
κε ακόμα και στη σημερινή συνά
ντηση. Είναι η απουσία κάθε οργα
νωμένου πνεύματος. Γιατί; Γιατί αμ
φισβήτησαν την ετερόνομη οργάνω
ση, χωρίς να έχουν βρει ακόμα 
αποτελεσματική αυτόνομη οργάνω
ση, που είναι αναγκαία για να ξεπε- 
ραστούν οι πρακτικές όψεις του προ
βλήματος.

Α. ΠΑΝΣΈΛΗΝΟΣ

ΤΟΤΕ 
ΠΟΥ 

ΖΟΥΣΑΜΕ
■οτπτ/̂  m i.yTf'i

KtAPOI Ι<*4

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΜΕ
(14η έκδοση)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
τα βιβλία του 
στις εκδόσεις 
ΚΕΔΡΟΣ

é c
Ψ*

συνέντευξη 
με τον 

^  εαυτό 
μου

Α. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Μ Ε Ρ Ε Σ
ΑΠΟ TU ZQH ΜΑΣ

ΊΒ

l U f w l  ι ·

ViMHAAMl U VV*Í VKXC

Ν Ε Ρ Α
ΚΑΙ

ΧΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ

ΑΛΛΑ
ΠΟΛΛΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

2η έκδοση

ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
(3η έκδοση)

ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ

(7η έκδοση)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 

Η  Κ Ι Ν Α  Π δίκη μου

ιΐ ικΐΥΟί./ ηνοο

ταξίδια
μι, ιιολλίΗχ; avtpoi*; 

*  

κεδρο<;

Ά γ γ ε λ ο ς  Σ ικ ελ ία ν  6ς

Η ΚΙΝΑ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ
(2η έκδοση)

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

(ποιήμα τα 2η έκδοση)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
ή τα π ο λ ιτ ικ ά  πρόσω πα των θΰώ ν
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Μνήμη Γιάννη Γαίτη

Εικαστικά

Γ ράφει 
η ANTA ΚΑΤΤΟΥΛΑ

Το εικαστικό γεγονός του καλοκαι
ριού ήταν, χωρίς αμφιβολία, η ανα
δρομική έκθεση του Γιάννη ΓαΊτη 
στην Εθνική Πινακοθήκη, συνδυα
σμένη τραγικά με το θάνατό του. 
λίγο μετά το στήσιμό της.

Τα γλυπτά του, οι συνθέσεις του 
με τα ξύλινα ανθρωπάκια, στημένα 
στην αυλή της Πινακοθήκης, έδωσαν 
για ένα ολόκληρο καλοκαίρι μια εντε
λώς διαφορετική όψη στην καρδιά 
της Αθήνας, πλούτισαν αισθητικά το 
απρόσωπο τοπίο, καλώντας τους πε
ραστικούς να παρακολουθήσουν στις 
αίθουσες της Πινακοθήκης την τρια
ντάχρονη πορεία ενός αρκετά παρε- 
ξηγημένου καλλιτέχνη, τόσο στο ξε
κίνημα της καριέρας του, όσο και 
μετά. την ωριμότητά του.

Το ξεκίνημά του τοποθετείται γύ
ρω στα 1942, εποχή όπου η ζωγραφι
κή δεν ήταν για κείνον παρά ένα 
μέσο ελεύθερης έκφρασης και δια
φυγής από τις συνθήκες της καθη
μερινής εξαθλίωσης. Ήδη από τότε, 
από τη δεκαετία του 40. ο ΓαΊτης 
ακολουθεί δρόμους διαφορετικούς 
από αυτούς που ήταν τότε αποδεκτοί 
για ένα καλλιτέχνη. Ο απόηχος του 
ευρωπαϊκού κυβισμού και υπερεαλι- 
σμού έχει χαράξει βαθιά μέσα του τα 
μηνύματά του, και παρ' όλη την ελά
χιστη υποστήριξη από τους λιγο
στούς διανοούμενους της εποχής, 
παρ' όλη την τεράστια αντίδραση του 
κατεστημένου, για τη μη υποταγή 
του στα παραδοσιακά ελληνικά και 
εθνικόφρονα πρότυπα, ο Γάΐτης συ
νεχίζει πεισματικά ένα δύσκολο δρό
μο, όπου ψάχνει να βρει την ταυτό
τητά του, με αναφομοίωτα πολλές 
φορές τα ξενόφερτα μηνύματα.

Το σημαντικό γεγονός της δεκαε
τίας του 40, είναι η ατομική του 
έκθεση στον Παρνασσό, τέταρτη κα
τά σειρά, όπου συγκεκριμενοποιείται 
ο θεματικός του χώρος, που είναι ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον του. και 
ωριμάζει το σχέδιο και η τεχνική του. 
άσχετα αν αντλεί πάντα από τα ευ
ρωπαϊκά ρεύματα που προαναφέρα- 
με. Η έκθεση αυτή προκαλεί την 
αντίδραση των συντηρητικών, την 
απόρριψη, το χλευασμό. Τα έργα του 
είναι ακατανόητα για το ευρύ. αμύη
το κοινό και επικίνδυνα για τη διαφύ
λαξη της ελληνικότητας. Παρ’ όλα 
αυτά, ο Γάιτης συνεχίζει και μάλιστα

από αυτή την εποχή αρχίζει να πει
ραματίζεται στη γλυπτική με συνθέ
σεις πάντα ανθρωπομορφικές και., 
πικασικές. Η σκέψη της φυγής στο 
Παρίσι αρχίζει να ωριμάζει στο μυαλό 
του.

Η αλλαγή της δεκαετίας φέρνει 
και την αλλαγή των κοινωνικοπολιτι- 
κών συνθηκών και του κοινωνικού 
κλίματος. Τα δύο στρατόπεδα στέκο
νται αντίκρυ, και για τον ΓοΠτη δη- 
μιουργείται ακόμα ένα μέτωπο. Η 
πέμπτη ατομική του έκθεση που 
γίνεται το 1954, που γίνεται λίγο πριν 
φύγει για το Παρίσι και όπου παρου
σιάζει και τα γλυπτά του για πρώτη 
φορά, προκαλεί αντιδράσεις και από 
τις δύο πλευρές. Απ' τη μια πλευ
ρά, η απόρριψη για τους γνωστούς 
μη εθνικόφρονες στόχους, απ’ την 
άλλη για τη μη ένταξη στα πρότυπα 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Στο Παρίσι του 1954, ο Γιάννης 
ΓζΓιτης εγκαθίσταται μόνιμα, με πι
κρές εμπειρίες πίσω του, και με τη 
συνειδητοποίηση των ξεπερασμένων 
πια προτύπων του μπροστά του. Στη 
γαλλική πρωτεύουσα, στο σταυρο
δρόμι της παγκόσμιας τέχνης, ο κυ
βισμός και ο υπερεαλισμός είναι πια 
υποθέσεις ξεπερασμένες, κι αυτό 
που κυριαρχεί είναι η ανεικονική 
ζωγραφική. Ο Γάιτης. για πρώτη φο
ρά στη ζωή του. εγκαταλείπει τη 
φιγούρα και αρχίζει ν' ασχολείται με 
ανεικονικές συνθέσεις, φάση της 
δουλειά του που δεν εκπροσωπήθη
κε στην έκθεση. Στα έργα αυτά, 
σύμφωνα με τον Ν. Παπαδάκη1. που 
βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους 
στην αποθήκη της παρισινής γκαλερί 
ΡβοοϊιβΗΐ, «ο θεατής διαβλέπει μια 
προσπάθεια ελληνικής γραφής: το 
άσπρο -  το κατάλευκο άσπρο -  με 
τις σκιές του. φωτεινά γκρίζες, και 
το γαλάζιο, με τις ώχρες και τα 
χοντροκόκκινα, περιγράφουν χρωμα
τικά γεγονότα που μόνο κάτω από 
τον συνεχή ελληνικό ήλιο φωτίζονται 
μ' αυτό τον ιδιαίτερο λαμπερό τρό
πο». Ίσως είναι μια ανάγκη ελληνικό
τητας που χρησιμοποιεί σαν σφραγί
δα, για ένα κίνδυνο που συναισθάνε
ται. Τον κίνδυνο της απώλειας της 
προσωπικής του ταυτότητας, τον κίν
δυνο της αμφισβήτησής της. Η συ- 
νειδητοποίηση αυτού του κινδύνου 
είναι ακριβώς η ώθηση που χρειάζε
ται για να βρει το δικό του δρόμο, και 
να ξαναγυρίσει στη φιγούρα. Στη 
δεκαετία του 60 φαίνονται οι καρποί 
της ακούραστης αυτής και μακρό
χρονης προσπάθειας. Τα έργα αυτής 
της εποχής είναι κατά τη γνώμη μας

1. Η μονογραφία του Νίκου Ποπαδάκι 
«Γιάννης ΓοΠτης. ένας επαναστάτης δη
μιουργός» στις εκδόσεις «Πολύπλανο» 
(Αθήνα 1980). είναι το μόνο πλήρες έργο 
που υπάρχει για τον καλλιτέχνη στον 
ελληνικό χώρο.

ό,τι πιο πρωτότυπο και πιο προσωπικό 
έχει πετύχει μέχρι τότε. Μ' ένα σχέ
διο ώριμο, εκφραστικό, αυθόρμητο, 
μ' ένα χρώμα γεμάτο τρυφερότητα 
και συμβολισμό, καταγράφει, μιλά, 
διηγείται. Διάφορες φιγούρες, όχι 
αναγκαστικά ανθρώπινες, λειτουρ
γούν μέσα σ' ένα θεματικό περιβάλ
λον, σ' ένα μύθο. σαν μονάδες ή σαν 
μόρια. Είναι ένα είδος αφηγηματικής 
ζωγραφικής, κινούμενου σχεδίου. Οι 
φ(γούρες αυτές είναι φορτισμένες 
με το συναισθηματισμό του δημιουρ
γού τους. έχουν προσωπικότητα, φύ
λο, αισθήματα. Είναι η αρχή της 
φάσης της ζωγραφικής του Γαίτη, 
που καταλήγει στην ανεύρεση τη 
σχηματική, του προδρόμου του διά
σημου ανθρωπάκου του.

Η ουσία μιας μακρόχρονης αναζή
τησης έχει πια κερδιθεί: είναι η 
ανέρευση μιας μονάδας-αντικειμέ- 
νου που ο δημιουργός της θέλει να 
χρησιμοποιήσει σαν μέσο για να περι- 
γράψει και να διηγηθεί κοινωνικά 
συμβάντα, κοινωνικά ενοράματα. Για 
να γίνει όμως αυτή η μαριονέτα όσο 
γίνεται πιο αντικειμενική, χρειάζεται 
συναισθηματική απογύμνωση, σχημα- 
τοποίηση, αποφόρτιση. Σταματάει να 
έχει φύλο και χαρακτήρα, αποκτά 
σταθερή ενδυμασία, και της αφαιρεί- 
ται κάθε συγκινησιακή και διακοσμη- 
τική φιοριτούρα. Το χρώμα περιορί
ζεται και χρησιμοποιείται περισσότε
ρο σαν σύμβολο, όπου είναι άκρως 
απαραίτητο.

Το ανθρωπάκι αυτό, έγινε το σύμ
βολο του ίδιου του δημιουργού του. 
ταυτίστηκε μαζί του θα 'λεγε κανείς. 
Είναι η ευκαιρία για καινούριες πι

κρόχολες κριτικές για τον παγκόσμια 
πια αναγνωρισμένο καλλιτέχνη (δε
καετία του 70): ο Γάπης τυποποιήθη
κε. επαναλαμβάνεται.

Η έκθεση όμως αυτή. ήταν ίσως 
μια ευκαιρία για το ευρύ κοινό, να 
καταλάβει πώς ο ανθρωπάκος λει
τουργεί στο έργο του Γαιτη, καθώς 
και ποιο είναι το έργο του ΓΛτη μετά 
την ανακάλυψη του ανθρωπάκου. 
Τον βλέπουμε σε ασφυκτικά γεμά
τες συνθέσεις, να γίνεται μάρτυρας 
και πρωταγωνιστής καθημερινών γ ε
γονότων. ξεκομμένο από το φυσικό 
του περιβάλλον, με τη μοναξιά του 
και τη χαμένη του ανθρώπινη υπό
σταση. Παρακολουθεί διαλέξεις και 
κηδείες σε συνθέσεις στο χώρο, 
πρωταγωνιστεί σε γεγονότα που το 
ορίζει ο δημιουργός του. Παίρνει τη 
φόρτισή του απ’ αυτά και μέσα α
π' αυτά. αλλιώς είναι τραγικά κενός, 
ουδέτερος και μόνος.

Το έργο του Γ(Τιτη. σαφώς συνεχί
ζει και ίσως αρχίζει από την ανακάλυ
ψη της μαριονέτας και μετά. Είναι η 
γλώσσα που έψαχνε να βρει είκοσι 
περίπου χρόνια- αυτή που θα μπο
ρούσε ακόμη να μεταφέρει τα κοινω
νικά μηνύματα του δημιουργού της, 
σε συνθέσεις που θα ήταν συνεχώς 
διαφορετικές και εξελισσόμενες.

Η έκθεση στην Πινακοθήκη, παρά 
τις κάποιες παραλήψεις της (δεν 
υπήρχε ένας λεπτομερής οδηγός 
για τη ζωή και το έργο του καλλιτέ
χνη), ήταν σίγουρα μια κάποια δικαίω
ση, που μόλις πρόλαβε τον Γαίτη εν  
ζωή.
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Γράφει
ο ΚΩΣΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΣ 

τ α κ η ς  ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τέοοερα μελετήματα για τον 
Σεφέρη 
Εκδόσεις Κέδρος, 1984

«Πάντα τον φανταζόμουν να γρά
φει τα ποιήματα ισοζυγιάζοντας 
τη γλώσσα της συνείδησης με τη 
συνείδηση της γλώσσας του».

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

«Απόψε στο σπίτι έρχετα ι ο Σ εφ έ-  
ρης με τη Μαρώ. Κι ο Σ αββίδης μ ε  τη 
Λένα. Κι ο Αργυρίου. Π ρόχειρες  
κοφτές κουβέντες , ζω ηρές, πράγμα
τα μισοειπωμένα, αλλά αποσιωπημέ- 
να. Ο Σ εφ έρ η ς  δ ε ν  κάθεται. Γυρίζει, 
κοντοστέκεται, κοιτάζει, ξανάρχεται, 
το μάτι του ψάχνει, σκαλίζει τα πά
ντα. Κοιτάζει το υς  πίνακες που έχω  
φτιάξει, ρωτάει. Δ ε  λ έε ι γνώμη κα
μία, παρατήρηση καμία. Κατεβάζω  
έναν πίνακα απ ' το  καρφί. Α υ τό ς  
είναι για σας, του λέω. Ή τα νε  εκείνο  
το άλογο, το  κεφ ά λι του βγαίνει 
παλεύοντας μέσα  από ένα  πλήθος  
ανάκατες φ ό ρ μ ες  που δ έν ο υ ν  το 
κορμί του αιχμάλωτο. Το κεφάλι ε ίχε  
μια τρομαχτική προσπάθεια να ξεφ ύ-  
γει, μια δυνατή απόγνωση. Ο Σ ε φ έ 
ρης έχει αλλάξει κουβέντα . Η βραδιά  
συνεχίζεται. Έ φ υ γε  χω ρίς να πάρει 
τον πίνακα».

«ΝΥΧΤΟΛΟΓΙΟ»

Ο Σεφέρης αναφέρει ότι «η απο
στολή του κριτικού δεν είναι να 
απονέμει τη δικαιοσύνη, αλλά να 
ολοκληρώνει μια ορισμένη ευαισθη
σία».

Στο συγκεκριμένο βιβλίο έχουμε  
ν' αντιμετωπίσουμε δυο «όγκους»  
της ποίησής μας. Τα κριτικά μελετή
ματα του ποιητή Τ. Σινόπουλου για 
έναν απ' τους καλύτερους ποιητές 
μας, τον Γ. Σεφέρη. Κι αν σκεφτεί 
κανείς και τον επιμελητή και προλο- 
γίζοντα το βιβλίο φιλόλογο καθηγητή 
Ν. Βαγενά, απ' τους καλύτερους με
λετητές και γνώστες της σεφερικής 
φιλολογίας, τα πράγματα στενεύουν  
χωρίς ν' αφήνουν παρά ελάχιστα π ε
ριθώρια διαδρομής μέσα στο βιβλίο.

Με το δέος όμως που αντιμετωπί
ζουμε ορισμένα βιβλία, αυτόματα τα 
εξορίζουμε στη σφαίρα της σιωπής. 
Τελευταία παραδείγματα: «ΔΙΑΔΟΧΙ-

ΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Υ
ΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΩΝ» του Αλεξ. Αργυ
ρίου και «ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, ο 
ποιητής του έρωτα και του νόστου» 
του Γ. Πατρομανωλάκη, κ.ά. Ενώ 
βλέπουμε λιγότερο σημαντικά βιβλία 
να γεμίζουν τις κριτικές σελίδες 
“όσες υπάρχουν- των εφημερίδων 
και των περιοδικών, για τα παραπάνω 
στην καλύτερη περίπτωση έχουμε 
απλή μνημόνευση.

Επειδή το ίδιο φοβάμαι πως θα 
συμβεί και με τα «ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΕ- 
ΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ ΣΕΦΕΡΗ» του Τ. 
Σινόπουλου ζητώ συγνώμη απ' αυ
τούς που θα με κατηγορήσουν για 
φιλολογικό θράσος, κι άλλο δεν κάνω 
πέρα από ορισμένες επισημάνσεις.

Τα σεφερικά μελετήματα ήταν α- 
π αυτά που σχεδίαζε να εκδώσει ο 
Τ.Σ., αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος 
πριν τέσσερα χρόνια. Το πρώτο, 
«Σκέψεις για το έργο του Σεφέρη». 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της πα
τρίδας του «Οδυσσέας» (Πύργου), 
Μάρτιος-Απρίλιος του 1943, όταν ο 
Τ.Σ. ήταν σε ηλικία 26 χοόνων.

Το μελέτημα ξεκινάει με την α
ναμφισβήτητη διαπίστωση «Ο Σ εφ έ
ρης ποιητής δύσκολος». Στο επόμε
νο μελέτημα βέβαια ομολογεί ότι 
άρχισε να διαβάζει Σεφέρη το 1935, 
όταν ο Σεφέρης ήταν 35 χρόνων, 
τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της 
λιγοσέλιδης «Στροφής», την ίδια 
χρονιά που εκδόθηκε το «Μυθιστό
ρημα», και ο Τ.Σ. είναι μόλις 18. Εδώ 
ανακαλύπτουμε ένα μυστικό αναγνώ
στη της ποίησης του Σεφέρη που θα 
συνεχίσει για χρόνια.

Αναντίρρητα ο Σεφέρης στάθηκε 
απ' τους καλύτερους δασκάλους για 
την πρώτη μεταπολεμική γενιά, γιατί 
κουβαλούσε όλα τα νεωτερικά στοι
χεία για την ποίηση, σε σημείο ώστε 
να γεμίσει αρκετούς φόβο και «κό
μπλεξ».

Πλην ελάχιστων, η γενιά αυτή έ 
γραψε ποίηση στα περιθώρια μιας 
έκρυθμης πολιτικής κατάστασης (οι 
ποιητές οι στρατευμένοι στην αρι
στερά). που για αρκετούς ήταν η 
κρυφή ελπίδα σωτηρίας, η επένδυση  
του προσωπικού οράματος, το εξο 
μολογητήριο. Έ πρεπε να περάσουν 
αρκετές δεκαετίες για να σχηματο
ποιηθεί αυτή η γενιά και ν' αποτινά- 
ξει το δέος που κουβαλούσε για την 
προηγούμενή της, τη γενιά του '30. 
στην οποία ανήκε και ο Σεφέρης.

«Ο Τ.Σ. είναι, ο ποιητής που μαθή
τεψ ε στο Σεφέρη πιστότερα απ' ό.τι 
κάθε άλλος. Αλλά είναι ταυτόχρονα 
και ο ποιητής που μαζί με τον Ανα- 
γνωστάκη αντιλήφθηκε καλύτερα  
από οποιονδήποτε άλλον το νόημα 
της σεφερικής προσπάθειας». (Α
π' τον πρόλογο του Ν. Βαγενά).

Παρά το νεαρό της ηλικίας του. 
στο πρώτο μελέτημα ανακαλύπτουμε 
έναν ευαίσθητο δύτη στην ποίηση 
του Σεφέρη να επισημαίνει κυρίαρχα 
στοιχεία της. όπως τις επιδράσεις 
του Βαλερύ «καθαρή ποίηση», το 
δημοτικό τραγούδι, τη μνήμη του

Αισχύλου, τον Μακρυγιάννη, τον 
Κάλβο, τους ποιητές του θανάτου 
Έλιοτ και Πάουντ. «την καλλιτεχνική 
μετουσίωση του ηδονισμού που εξα
ντλείται όλος σχεδόν στην αφή», την 
απογοήτευση και την απαισιοδοξία, 
τη χαρακτηριστική έλλειψη πίστης, 
την αρετή του, το μη χριστιανικό 
χρέος («τον Σεφέρη δεν φαίνεται να 
τον στεγάζει καμμιά θρησκεία ή Με
ταφυσική» όπως μεταγενέστερα δια
πιστώνει ο κριτικός Αλ. Αργυρίου).

Το δεύτερο μελέτημα, «Στροφή 
1931 -1961 » με τον υπότιτλο «Συλλο
γισμοί πάνω στην ποιητική αρετή», 
είναι το εκτενέστερο κριτικό κείμενο 
και σίγουρα το σπουδαιότερο. Γρά
φτηκε το καλοκαίρι του 1961 και 
δημοσιεύτηκε στον τόμο «Για τον 
Σ εφ έρη . Τιμητικό αφιέρωμα στα 
τριάντα χρόνια της Στροφής». Ο 
τόμος αυτός συντάχτηκε με συνερ
γασίες κριτικών και ομοτέχνων, πρε
σβυτέρων, συνομηλίκων και νεωτέ- 
ρων του Σεφέρη. Καλύπτει μάλιστα 
κι ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψε
ων αφού το έργο του Σεφέρη «ήταν 
μια εκκρεμής υπόθεση για την κριτι
κή μας». Η συλλογική αυτή κριτική 
μελέτη 23 ανθρώπων της Ελληνικής 
Γραμματολογίας ήταν απ' τα αξιολο- 
γότερα τεκμήρια αποδοχής και εκτί
μησης της ποίησης του Σεφέρη στην 
Ελλάδα για την Σουηδική Ακαδημία, 
που δυο χρόνια αργότερα του απέ- 
νειμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτε
χνίας.

Εδώ έχουμε τη συνθετότερη έκ
θεση απόψεων του Τ.Σ. για τον 
Σεφέρη και γενικότερα για την ποίη
ση. Σαν ανατόμος αποσυνθέτει σε 
ίνες και κόκκαλα χωρίς να κρύβει το 
θαυμασμό του για τον ποιητή και 
χωρίς να αρνείται «μια ποίηση που 
στάθηκε πηγή και αφετηρία και σε 
μένα και σε πολλούς άλλους συγκαι
ρινούς μου». Ά λλο δεν κάνει απ' το 
να είναι «ιδανικός αναγνώστης», ό
που με περίσσια υπομονή σημειώνει 
τις παρατηρήσεις του. τις διασταυ
ρ ο ύ μ ενες  απόψ εις του. αποκαλύ
πτοντας παράλληλα και το δάσκαλό 
του: «Μου γνώρισε πιο ουσιαστικά 
και πιο παραστατικά τον T.S. Eliot 
(που τον ήξερα κιόλας απ’ τις μετα
φράσεις του Παπατσώνη και του 
Ράντου στον «Κύκλο»), τον Michaux, 
τον Reneville. τον Joune (με τον 
Ελύτη μαζί), τον EZRA POUND κι 
άλλους. Μου δωκε ακόμη την ευκαι
ρία να γευτώ τη γνώση του και τη 
σκέψη του με τις πρώτες «Δοκιμές» 
του. με την «Εισαγωγή» του στον 
T.S. Eliot, με τους Διαλόγους του με 
τον καθηγητή Τσάτσο για την ποίη
ση».

Αναζητεί, ψηλαφίζει κι εντοπίζει 
στίχο-στίχο τον αισθησιασμό, που εί
ναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της 
«Στροφής», τις επιρροές Ελλήνων 
και ξένων ,  την καθαρότητα της 
γλώσσας, τη δομή των ποιημάτων, 
την αυστηρότητα της στάσης του 
Σεφέρη με την ποίηση, κι όλες τις 
αρετές της. δηλώνοντας κι αυτός τη

συμπαράταξή του ανάμεσα στους 
πιστούς με «μοναδικό Θεό» την 
ποίηση.

Το τρίτο κείμενο, «Ο Σεφέρης και 
η γλώσσα» (Πρόχειρες σημειώσεις), 
είναι αρκετά σύντομο. Δημοσιεύτηκε 
το Σεπτέμβρη του 1971 στην εφ. 
«ΤΟ ΒΗΜΑ» λίγες μέρες μετά το 
θάνατο του ποιητή. Φορτισμένο με 
έντονο συναισθηματισμό για το δά
σκαλο που χάθηκε ολοκληρώνει τις 
απόψεις του για τη σεφερική γλώσ
σα.

Το τελευταίο κείμενο, «Το κλειστό 
και το ανοιχτό ποίημα στο Γιώργο 
Σεφέρη», είναι μια εισήγηση στη 
βραδιά Σεφέρη που οργάνωσε η 
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προ
βλημάτων το Νοέμβρη του 1971 
στην Αθήνα με εισηγητές τους Μ. 
Αναγνωστάκη. Γ. Δάλλα, Ρ. Ρούφο 
και Θ. Φραγκόπουλο. Η βραδιά β έ
βαια είχε καθαρά αντιδικτατορικό χα
ρακτήρα.

Εδώ γίνεται μια προσπάθεια διαχω
ρισμού, όχι βέβαια απόλυτη, γιατί δεν  
υπάρχουν συγκεκριμένα όρια του 
«κλειστού» και του «ανοιχτού», παρά 
μόνο στις ακραίες περιπτώσεις. Ο 
όρος «ανοιχτό» ανήκει στον ίδιο τον 
Σεφέρη, όπου σαφέστατα διατυπώ
νει την άποψή του ότι πρώτα τον 
ενδιαφέρει η διατήρηση της ποίησης 
έστω και για ελάχιστους κι ύστερα η 
πλατύτερη επαφή της με τον κόσμο. 
Ο Τ.Σ. παρακολουθώντας τα σύγχρο
να με τον ποιητή ιστορικά γεγονότα, 
τα έργα του και τις διασταυρωμένες 
πληροφορίες των μελετητών του. 
Ελλήνων και ξένων, προσπαθεί να 
κωδικοποιήσει το κάθε έργο στην 
κατηγορία «κλειστό» και «ανοιχτό», 
δηλώνοντας τη δική του προτίμηση 
για την ανοιχτή ποίηση.

Το σίγουρο είναι ότι ο Τ.Σ. κάνει 
ένα κρυφό διάλογο (εξάλλου αυτό 
άρεσε και στον Σεφέρη) με την 
ποίηση. Τα μελετήματά του βρίθουν 
πληροφοριών κι αναδείχνουν μια διά
θεση βαθύτατης διείσδυσης στο σε- 
φερικό λόγο και με την προσωπική 
του άποψη βέβαια προσθέτει αρκετά 
στοιχεία στη σεφερική φιλολογία.

I Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η  ΦΛΟΡΑΚΗ

η τετραλογία της υπαρξιακής 

οδύσσειας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Μ ΕΛΛΟ Ν 

(5η έκδοση)

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Τ Α  ΠΟΝΟΤΡΟΝΙΑ Κ ΑΙ ΟΙ 

Α Ν Α Ρ Χ ΙΚ Ο Ι ΤΟΥ Α Π Ο ΛΥ ΤΟ Υ  

(3η έκδοση)

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ 

(2η έκδοση)

ΟΕΑ ΑΠΟ ΤΑ  Χ ΤΙΣΜ Ε Ν Α  

ΠΑΡΑΟΥΡΑ



Σχόλια

Γ ράφει
ο ΑΝΑΣΤ. ΒΙΣΤΩΝΓΤΉΣ 

ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΛΑΤΟΣ

Το ότι ο Μπόρχες δέχτηκε τον τίτλο 
του επίτιμου καθηγητή οτο Πανεπι
στήμιο της Κρήτης, από τις ελληνι
κές φυλλάδες κρίθηκε ότι είναι γ ε 
γονός που δεν αξίζει να του αφιερώ
σουν πάνω από ένα μονόστηλο. Κι ο 
Ντάντε να είχε σηκωθεί από τον 
τάφο του και να έρχόταν επίσκεψη 
στην Ελλάδα, για τις ελληνικές φυλ
λάδες, θα ήταν μια είδηση που ενδια
φέρει μόνο τους κουλτουριάρηδες, 
κι έτσι θα κάλυπταν το γεγονός 
μ* ένα μονόστηλο.

Σκέφτομαι, όμως, πως έχει η υπό
θεση αυτή και μια άλλη διάσταση: με 
ποιο προσωπικό θα καλύψουν την 
επίσκεψη του Μπόρχες: με το ανορ
θόγραφο μπουλούκι, που τρέχει στα 
υπουργεία και τις υπηρεσίες να ανα
καλύψει κλέφτες, απατεώνες και 
σκάνδαλα:

Φαντάσου, τώρα, η τάδε ή ο δείνα 
να ρωτούν τον Μπόρχες, τι; Να 
γελάσουμε, να καγχάσουμε; Να κα- 
ταραστούμε τον κακό μας τον καιρό: 
Ας μη γράφουν, οι κύριοι αυτοί για 
εκχυδαϊσμό, ανηθικότητα, αμόρφω- 
σιά, απατεωνία και ραγιαδισμό. Μόνοι 
τους τα καλλιεργούν και τα αναπαρά
γουν. Κι αν αρχίσουν να κλείνουν 
μερικές εφημερίδες, και πάψέι να 
τις στηρίζει η κυβέρνηση με δάνεια 
που προέρχονται από το αίμα του 
ελληνικού λαού. το γεγονός θα πρέ
πει να χαιρετιστεί ιδιαιτέρως, γιατί 
είναι υψίστης κοινωνικής, εθνικής 
και οικονομικής σημασίας: θα πάψει 
να γελοιοποιείται η ελληνική γλώσσα, 
θα εξοικονομηθούν ορισμένα χρήμα
τα και, τέλος, θα μπουν στην παρα- 
γωγή χρήσιμα χέρια. Χέρια που θα 
κάνουν άλλες δουλειές και δε θα 
πιάνουν το μολύβι που ούτε να το 
κρατήσουν ξέρουν, ούτε να το χρη
σιμοποιήσουν, πόσο μάλλον να το 
τιμήσουν.

ΤΟ  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο  
ΑΠΑΡΤΧΑΙΝΤ

Τα Ηνωμένα Εθνη παρέδωοαν 
στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με 
ονόματα καλλιτεχνών (μεταξύ αυτών 
κι Ελληνες), που έδωσαν συναυλίες 
και παραστάσεις στο ρατσιστικό κρά

τος της Νότιας Αφρικής. Θαύμασε, 
το πανελλήνιο, που «αριστεροί» καλ
λιτέχνες τα «άρπαξαν» από το καθε
στώς των αποικιοκρατών του Γιοχά- 
νεσμπουργκ. Θορυβημένοι από το 
γεγονός, οι δράστες έβγαλαν μια 
ανακοίνωση, όπου λένε ότι δεν είναι 
ρατσιστές, δεν ήξεραν πού πήγαιναν 
και τι έκαναν. Τις ανακοινώσεις αυ
τές τις έστειλαν και στα Ηνωμένα 
Έθνη. προς ντροπή μας. Φυσικά, τα 
αίσχη τα συνηθίσαμε. Πολλοί τη δόξα 
εμίσησαν, το χρήμα κανένας κερα- 
τάς.

Ό λη μας η πικρία προέρχεται όχι 
από το γεγονός ότι Έλληνες μουσι
κοί και ηθοποιοί πριμοδότησαν ένα  
ρατσιστικό καθεστώς, προκειμένου 
να πάρουν χρήματα. Προέρχεται από 
τη διαπίστωση ότι δ εν  πρόκειται να 
παραδοθούν στη γενική περιφρόνη
ση. Ό τι ο κόσμος θα εξακολουθήσει 
να βλέπει την κυρία Βεργή στο θέα
τρο και να αγοράζει δίσκους του 
κυρίου Μαρκόπουλου. Οι ίδιοι το 
ήξεραν πολύ καλά, γιατί αλλιώς δε 
θα το αποτολμούσαν. Κανένας δεν  
σκάβει μόνος του το λάκκο του. 
Τουλάχιστον, όμως, θα απαιτήσουμε 
να μη μας κοροϊδεύουν, παριστάνο- 
ντας τους ανύποπτους.

Ό σ ο  για το ότι πήγαν να δώσουν 
«πνευματική» τροφή στον εκεί ελλη
νισμό. καλύτερα να μην το επικαλού
νται. Οι Έ λληνες της Νότιας Αφρι
κής είναι ρατσιστές όσο και η μεγάλη 
πλειοψηφία των άλλων λευκών. Δεν  
μπορείς να πλουτίζεις σ ’ ένα  καθε
στώς. χωρίς να το πριμοδοτείς. Σκέ
φτομαι. όμως. πόσο αδύνατη μνήμη 
διαθέτουμε. Ωστε. του χρόνου, ο 
κύριος Μαρκόπουλος θα παριστάνει 
και πάλι τον ηγέτη της Ρωμιοσύνης.
Η γραβάτα μας κόκκινη, το βρακί μας 
μαύρο.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η κυρία Χαρούλα Αλεξίου δήλωσε 
στο ημερήσιο δημοκρατικό φύλλο 
«' Εθνος» ότι «η φωνή της ανήκει στο 
λαό». Μολονότι, ως τώρα. πιστεύαμε 
ότι μπορεί και να μην είναι μια 
χαρούλα. μια και θέλει να πάρει τον 
τίτλο που δόξασε ο κύριος Ξανθό- 
πουλος και να γίνει ένα νέο  παιδί του 
λαού, θα πρέπει να περάσει από τη 
φάση του «αβάπτιστου». Στο εξής, 
και για δύο χρόνια λοιπόν, όταν 
τραγουδάει στις επ όμ ενες  «αμέτρη
τες πολιτικές,συναυλίες», αντί για 
ντέφι να κρατάει κουδουνίστρα.

Ο κύριος Νταλάρας, μολονότι τρα- 
γούδισε Θεοδωράκη, δεν κατάφερε 
να γίνει ο αγαπημένος ερμηνευτής 
του συνθέτη, καθότι αδυνατούσε να 
μάθει νότες. Παρόλα αυτά όμως, η 
περιουσία του αυξάνεται και πληθύ- 
νεται όπως η άμμος της θαλάσσης. 
Ο κόσμος που μάζεψ ε στο Ολυμπια
κό Στάδιο δείχνει πως προχωρεί ρα-

γδαίως προς την αθανασία. Η κυβέρ
νηση πρέπει να φροντίσει να κτίσει 
ένα στάδιο τουλάχιστον διπλής χω
ρητικότητας. για την επόμενη συναυ
λία του κυρίου Νταλάρα.

Επιθυμώ να δηλώσω, δια του τύπου, 
στον κύριο Καλδάρα. ότι ευχαρίστως 
του παραχωρώ την άδεια να μελο
ποιήσει τα ποιήματά μου. Έχω να 
προσθέσω, ότι είμαι πρόθυμος να 
αφαιρέσω τους πολύ κουλτουριάρι- 
κους στίχους που τον ενοχλούν. Δεν  
θα κολλήσουμε, τώρα, σε τέτοιες 
λεπτομέρειες. Οι λόγοι που το ανα- 
κοινώνω δημοσίως, πριν υπογράψου
με το σχετικό συμβόλαιο, είναι δύο:

Πρώτον, επειδή πιστεύω κι εγώ ότι 
η ποίησή μου ανήκει στο λαό και 
θεωρώ τον κύριο Καλδάρα γνήσιο 
εκπρόσωπό του. Έπειτα, ο συνθέ
της αυτός έχει γράψει ένα τραγούδι 
που έχει συγκινήσει κάθε γνήσια 
καλλιτεχνική ψυχή, που λέει: «γιατί 
τον σκότωσαν, γιατί, τον γελαστό τον 
ποιητή».

Δεύτερον (και σημαντικότερον): ο 
κύριος Καλδάρας υπηρέτησε στην 
ίδια μονάδα με τον πατέρα μου. 
Πρέπει να πω ότι καταγόμαστε από 
παπαδόσογο κι εφ όσον δεν κατάφε- 
ρα να γίνω ψάλτης, ας με ψάλλουν 
τα πλήθη ως ποιητή.

Επιστολές

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...

Στο υπ αριθ. 100 τεύχος του περ. 
«Διαβάζω» και με τον τίτλο «Για την 
αποκατάσταση της αλήθειας» δημο
σιεύτηκε μια επιστολή του γιατρού κ. 
Περικλή Σφυρίδη, όπου ο τελευταίος 
διαμαρτύρεται για ορισμένα περιστα
τικά που συνέβησαν στο περ. «Γράμ
ματα και Τέχνες» (τεύχος 28-29, 
Απρίλιος-Μάιος 1984). Από το γεγο 
νός και μόνο ότι ο εν  λόγω γιατρός 
κατέφυγε σε αναρμόδιο περιοδικό, 
θέλοντας να δημιουργήσει την εντύ
πωση ότι το αρμόδιο έντυπο αρνήθη- 
κε τη δημοσίευση της επιστολής 
του, προκύπτει το μ έγεθος της υ
στεροβουλίας του- προκύπτει όμως 
και μια άγνοια από μέρους των στοι
χειωδών κανόνων συμπεριφοράς στο 
λογοτεχνικό χώρο, που ο κ. Π.Σ. θα 
γνώριζε αν η λογοτεχνία αποτελού
σε γΓ αυτόν τρόπο ζωής και δ εν  ήταν 
ένα οποιοδήποτε χόμπυ, όπως το 
κυνήγι ή το ψάρεμα του Σαββατοκύ

ριακου λόγου χάρη. Διαμαρτύρεται 
λοιπόν ο κ. Π.Σ. ότι στο τεύχος 28-29 
του περ. «Γράμματα και Τέχνες»  
φέρεται ως ο συντάκτης τεσσάρων 
«γραμμένων στο γόνατο» βιβλιοπα 
ρουσιάσεων, ενώ αυτός ευθύνεται 
μόνο για ένα  «δοκίμιο» (sic), με τον 
τίτλο «Συγκριτική προσέγγιση στα 
"Σκοινιά και τα σκοινάκια" της Μπίλ- 
λης Γουσίου και τους "Πρωταγωνι
στές" του Τόλη Καζαντζή», εννοώ
ντας την ακούσια από μέρους μας 
παράλειψη του ονόματος του συντά
κτη των τεσσάρων επόμενω ν του... 
δοκιμίου του σημειωμάτων, που είναι 
ο Σάββας Πατσαλίδης. Παράλειψη 
για την οποία ζητάμε συγνώμη από 
τον επιστολογράφο γιατρό και από 
τον συνεργάτη μας Σ.Π., πράγμα που 
οφείλαμε να κάνουμε και που θα 
κάναμε αν ο κ. Π.Σ., ενήμερος για τα 
κρατούντα στο λογοτεχνικό χώρο, 
μας ζητούσε γραπτώς ή και προφορι- 
κώς να επανορθώσουμε. Μας κατα
μαρτυρεί ακόμα στην επιστολή του ο 
κ. Π .Σ / ότι δεν συνοδεύσαμε το 
«δοκίμιό» του με γελοιογραφίες από 
το βιβλίο της κ. Μπίλλης Γουσίου. 
Αναφορικά μ' αυτό τον πληροφορού
με ότι οι γελοιογραφίες παραλείφθη- 
καν για δύο λόγους: πρώτον εξαπίας 
της στενότητας του χώρου και, δεύ
τερον, γιατί, χωρίς να έχουμε τίποτα 
με την κ. Μ.Γ., η δημοσίευση του 
κειμένου του έγινε αποκλειστικά και 
μόνο επειδή αναφερόταν στον Τόλη 
Καζαντζή, που εκτιμούμε βαθύτατα 
ως άνθρωπο και ως συγγραφέα. Ε
ξάλλου, ο κ. Π.Σ. ήταν παραστατικό
τατος στην περιγραφή των γελοιο
γραφιών τόσο που θα ευχόταν κα
νείς να ήταν έστω κατά το ένα 
εκατοστό διεισδυτικός και στις παρα
τηρήσεις του για το βιβλίο του Τόλη 
Καζαντζή.

Και για να σοβαρευτούμε λιγάκι: ο 
κ. Περικλής Σφυρίδης δεν πειράχτη- 
κε από τα όσα επισημαίνει στην 
επιστολή του προς το «Διαβάζω».
Αλλο ήταν αυτό που τον ενόχλησε: 

η αρνητικότατη κρίση του συνεργάτη 
μας Ιάσωνα Δραγώη για το βιβλίο του 
με τον χαρακτηριστικότατο τίτλο... 
«Κούφια Λόγια»' κρίση που συμπτω- 
ματικά δημοσιεύτηκε στο ίδιο τεύχος 
του περ. «Γράμματα και Τέχνες».

Π αραθέτουμε ένα  απόσπασμα α
π' αυτή την κρίση:

«Στα Κούφια Λόγια, όλα όσα ως 
κίνδυνοι επικρέμονταν παλαιότερα 
έγιναν, δυστυχώς, πραγματικότητα 
καθοριστική για όλο το βιβλίο. Ο,τι 
χαρακτηρίζει και τα τρία διηγήματα 
που το απαρτίζουν είναι μια φλύαρη, 
ακατάσχετη και, κυρίως, εύκολη αι
σθηματολογία, επιφανειακή και α
νερμάτιστη, σε συνδυασμό μ' έναν 
φτηνό ερωτισμό, που συχνότατα αγ
γίζει τη χυδαιότητα και που θα μπο
ρούσε να συνοψιστεί στη φράση "Ο 
πηδήξας του πηδήξαντος".

Δ εν ξέρω αν πρόθεση του κάποτε
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κάτι υποσχόμενου Θεσσαλονικιού 
συγγραφέα ήταν να μας δώσει τη 
φθορά και τη σήψη των μικροαστών 
της συμπρωτεύουσας. Αυτό που 
πρώτιστα προκύπτει είναι η φθορά 
και η παρακμή του πεζού λόγου στη 
Θεσσαλονίκη του Ξεφλούδα, του Πε- 
ντζίκη. του Ιωάννου. του Μπακόλα,

του Καζαντζή και τόσων άλλων. Γιατί 
ειλικρινά δε μου έτυχε να ξαναδια
βάσω βιβλίο με πεζά απ' τη Θεσσα
λονίκη προερχόμενο τόσο μονοδιά
στατο. τόσο επιφανειακό, τόσο φτη
νό, τόσο γυμνό από κάθε λογοτεχνι
κό ένδυμα».

Θα ήθελα πολλά να πω ακόμα.

αλλά ειλικρινά βαριέμαι· δ εν  ξέρω αν 
θα άξιζε κάτι τέτοιο τον κόπο. Το 
μόνο που θέλω να προσθέσω είναι 
ότι τα «Γράμματα και Τέχνες» δεν  
πρόκειται να φιλοξενήσουν καμιά α
πάντηση στα παραπάνω από τον κ. 
Περικλή Σφυρίδη, αφού αυτός το 
θέλησε έτσι. Ίσως καταφύγει. δι

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

καιολογημένα αυτή τη φορά. στις 
στήλες κάποιου άλλου περιοδικού. 
Αλλά και τότε δεν θα πάρει απάντη
ση: το θέμα από μας θεωρείται λή- 
ξαν.

ΚΏΣΤΑΣ Γ. ΠΛΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έ ριχ  Φ ρομ

Το μεγαλείο 
και οι περιορισμοί 
στη σκέψη του 
Φρόϋντ
Μια λαμπρή  
επανεξέταση  
των ιδεών της 
ψυχανάλυσης
Σ* αυτό, το τελευταίο όιολίο τη; 
ζωής του. ο διάσημος 
ψυχαναλυτής, κοινωνικό: 
στοχαστής και φιλόσοφο; Έριχ 
Φρομ. κάνει μια καθαρή εκτίμηση 
των προτερημάτων και των 
αδυναμιών της συνολικής δουλειά: 
τον Φρόϋντ.

Ενώ αναγνωρίζει τους 
περιορισμούς στη σκέψη του 
Φρόϋντ και ιδιαίτερα την 
ανεπάρκεια στην ερμηνεία τη; 
γυναικείας ψυχολογίας, ο Φρομ 
εξηγεί και υπογραμμίζει γιατί ο 
Φρόϋντ είναι ένας από τους 
σημαντικότερου; στοχαστές του 
εικοστού αιώνα.

Έ ρ ιχ  Φρομ

Πειθαρχία
και
Ελευθερία
Έ ντεκα  δοκίμια με 
κέντρο το όραμα του 
ανθρίοπιστικού σοσιαλι
σμοί1

Τα δοκίμια που περιέχονται στον 
τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν από το 
συγγραφέα λίγο πριν το θάνατο 
του. το 198(1. Αποτελούν ένα 
δυνατό προσωπικό μανιφέστο και 
συγκεφαλαιώνουν το έργο μια: 
ολόκληρη; ζωής ενό: Μεγάλου 
ψν/ολόγου και κοινωνικού

στοχαστή τον εικοστού ακυνα. Ο 
Έριχ Φρομ καταγράφει εδώ το 
δικό του απόσταγμα πείρα; και 
σοφίας για τις θεμελιώδεις αρχές 
που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη 
ανθρώπινη ζωή. Περιγράφει το 
μοναχικό και βαριεστημένο τύπο 
ανθρώπου που δημιούργησαν οι 
τεχνολογικές κοινωνίες, τον τύπο 
του επικίνδυνον κατανα).ωχή. Ο 
Φρομ βλέπει ότι τα δύο κυρίαρχα 
κοινωνικά συστήματα έφτασαν, 
από διαφορετικούς δρόμου;» οτο 
ίδιο αποτέλεσμα, στον 
νχοδαθμιομένο άνθρωπο. Αλλά 
παρόλο που νιώθει κανεί; ότι 
προδόθηκαν από παντού τα 
ιδανικά του αληθινού 
ανθρωπιστικού σοσιαλισμού, το 
όραμα δεν έπαψε να υπάρχει και 
να μα; προσκαλεί. υποστηρίζει ο 
Φρομ.

Ε.Φ. Σουμάχερ
Οδηγός 
καθημερινής 
σοφίας
Έ να από τα συναρπαστικότερα 
φιλοσοφικά βιβλία στην ιστορία 
τη; Πρωτοποριακής σκέψη;». -  
Νταίηλν Μαίηλ.

Μια συμπύκνωση ενό; τεράστιου 
και αναζωογονητικά ανορθόδοξου 
συστήματος ιδεών.... Το μόνο 
κατάλληλο σχόλιο που σκέ(( τομαι 
είναι τούτο: ας γίνει όπως το λέει. 
Αμήν. -  Άρθονρ Καίοτλερ
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Το μικρό είναι 
όμορφο

Η ανθρο)πιά και 
η ομορφιά της 
μικρής οικονομίας 
σε παγκόσμια κλίμακα

«Ένα βιβλίο γεμάτο ζεστασιά, 
ανθρωπια και ελπίδα με άμεσε; και 
πρακτικές προτάσεις για το 
μέλλον. Το βασικό μήνυμα από την 
προκλητική αυτή μελέτη του 
Σουμάχερ είναι ότι ο άνθρωπος 
σπρώχνει τον εαυτό του και τη γη 
ολόκληρη έξω από κάθε 
ισορροπία, καθοδηγούμενος από 
την ιδέα του υπερκέρδους και κατά 
συνέπεια των γιγαντιαίων 
επιχειρήσεων. Αντίθετα, όμως, 
πρέπει να ρωτήσουμε: ποιο είναι 
το κόστος σε ανθρώπινου; όρον; 
στην εντυχία, στην υγεία, στην 
ομορφιά και στη διαφύλαξη του 
πλανήτη μα;. Πήχερ Αιονις.
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εκδόσεις 
που συμβάλλουν 

στην πολιτιστική
ανύπτυΞη

του τόπου μας
 ̂ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗ ί ΕΛΛΑΔΟΣ


