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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο 9ος ΤΟΜΟΣ
(Σ ελίδες 618)

ΤΥΠΟΝΕΤAI Ο 10ος ΤΟΜΟΣ

:

•

j

_

·

:
j

Ό 9ος τόμος των ΑΠΑΝΤΩΝ περιλαμβάνει δλα τά
£ργα του Β. I. Λένιν πού γράφτηκαν άπό τον Ιούλη
1904 ώς τόν Μάρτη 1905.

j

j
:
j

Πρόκειται για την περίοδο τής ώρίμανσης και τής
έναρξης τής πρώτης ρωσικής άστικοδημοκρατικής έπανάστασης στην όποια ή έργατική τάξη τής Ρωσίας
πρόβαλε σαν άποφασιστική δύναμη, σόιν όδηγός της.
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j

Ό τόμος αύτός περιλαμβάνει τό έργο «ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΜΠΡΟΣ, ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ. Απάντηση του Λένιν
στη Ράζα Λούξεμπουργκ». Παρατίθεται έπίσης καί τό
γερμανικό κείμενο.
Ό τόμος περιλαμβάνει έπίσης τά έργα «Έ ργα\ική
και άστική δημοκρατία», «Επανάσταση στη Ρωσία»,
«ΟΙ δυό ταχτικές», «Τό προλεταριάτο και ή άγροτιά».
Και ό 9ος τόμος είναι πολυτελής τιμάται δε δεμένος δραχ. 80, δπως καί οΐ προηγούμενοι.
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Ό σύλλογος των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής «Πλάτων» οργάνωσε μιαν επι
στημονική συζήτηση με θέμα την ’Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τό βιβλίο τού Κ. Κα
λοκαιρινού. Μά ή «σοφία» της Φιλοσοφικής Σχολής ταράχτηκε. ΕΤχε βέβαια τούς λόγους
της. Γιατί καμιά άττό τις «διάνοιες» πού κατέχουν σήμερα τις καθέδρες τής Σχολής δέν
έχει δείξει ότι εΤναι σε θέση νά δόσε: ένα μεθοδικό καί Φωτεινό βιβλίο. Έγκαλέσανε λοι
πόν τό Διοικητικό Συμβούλιο τού «Πλάτωνα» στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τού Πανεπι
στημίου για έγκλημα καθοσιώσεως: Γιά ελευθερία σκέψης. Τό πειθαρχικό με τη σειρά
του έβγαλε μια κατάπτυστη άπόφαση. Επέβαλε στούς φοιτητές βαρύτατες πειθαρχικές
ποινές. — ως την αποβολή των δύο χρόνων. Με τήν άπόφασή του αυτή τό Πειθαρχικό
Συμβούλιο έδειξε δτι ή αλληλεγγύη τής κάστας βάρυνε στη δικαστική ζυγαριά του πε
ρισσότερο άπό τήν ’Ελευθερία τής Σκέψης.
’ Ιδού μερικά άποσπάσματα άπό τό σκεπτικό τής άπόφασης αύτής πού θά παραμεί
νει δίπλα στά πιο σκοτεινά έγγραφα τής πνευματικής ιστορίας τού τόπου, στην Εγκύκλιο
τού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' κατά τής ’ Εθνικής Γλώσσας, στή διαταγή γιά κάψιμο των
εκπαιδευτικών βιβλίων μετά τήν πςελινόρθωση τού 1920, στις εγκυκλίους τής 4ης Αύγούστου γιά τήν προσαρμογή τής Πανεπιστημιακής διδασκαλίας στο πνεύμα τού φασιστι
κού καθεστώτος:
«Ένήργησαν (οί φοιτηταί) έχ τού εμφανούς και άπροσχηματίστως π ρ ά ξ ι ν
ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ν κατά τής «πανεπιστημιακής τάξεως» ήν θεμελιοΤ «ό προς
τούς διδάσκοντας όφειλόμενος σεβασμός», ήτοι διότι: α) "Ανευ άδειας τών πανεπι
στημιακών ’Αρχών και παρά τάς συστάσεις τού κ. Κοσμήτορος τής Φιλοσοφικής,
.
εν όνόματι τού «φοιτητικού συνδικαλισμού» προεκάλεσαν δημοσίαν συζήτησιν, είς
ήν έδει. κατά τήν κρίσιν αυτών νά μετάσχη έκούσα ακόυσα ή Φιλοσοφική Σχολή ή
τουλάχιστον ό οίκεϊος κ. Καθηγητής αυτής, είς τή[ν τοιαύτην δε «συζήτησιν» ήτο
εύλογον νά ύπονοηθή ότι θα έπεχειρεΐτο μείωσις τού γοήτρου τής Φιλοσοφικής
Σχολής...
Οί φοιτητές δηλαδή — ’Ακαδημαϊκοί πολίτες! — έχουν τό «δικαίωμα» νά συζητούν
εάν καί εφόσον τό επιτρέπουν οί αξιότιμες Πανεπιστημιακές άρχές καί ό σοφός Κοσμήτωρί
6) Ώς ήτο επόμενον κατά τήν δημοσίαν συζήτησιν τούτην έπεχειρήθη μείωσις
τού γοήτρου τής Φιλοσοφικής Σχολής καί ήκούσθησαν προπηλακισμοί κατ’ αύτής
άνευ τίνος διαμαρτυρίας τών άνω φοιτητών.
Δηλαδή ή Φιλοσοφική Σχολή είναι Πάπας! Πάπας μάλιστα όχι σημερινός, γιατί τό
άλάθητο έπαψε νά ισχύει άπό τόν καιρό τού Ίωάννου Κ Γ '.
Διά τά ούτο δέ έσκεμμένως προκληθέντα, μειωτικά, θά έλέγομεν, διά τήν Φι
λοσοφικήν Σχολήν αποτελέσματα ουδόλως έξεδήλωσαν τήν έκ τών υστέρων μ ε τ α 
μ έ λ ε ι α ν των, ούτε έν τσϊς γραπταΐς άπολογίαις αυτών, ουδέ καί προφορικώς
ενώπιον τού Συμβουλίου. Καί ενώ τοιαύτα καί τοσαύτα καί κατά τρόπον ήκιστα
περιφρονητικόν δΓ αυτήν (τήν Σχολήν) ήκούσθησαν έν τώ χώρω τής «επιστημονι
κής συζητήσεως» καί άνέγνωσε δΓ όλου τού ήμερησίου τύπου τό πανελλήνιον, έν
τούτοις ούδεϊς τών έγκαλουμένων φοιτητών έσχε τό ψυχικόν σθένος, ά ν α ν ή φ ω ν
έστω τήν τελευταίαν στιγμήν καί σ υ ν α ι σ θ α ν ό μ ε ν ο ς τ ό ό λ ί σ θ η μ α
είς δ περιέπεσεν, έστω έν τη άφελεία του, νά έγερθή καί διαμαρτυρηθή διά τάς
τοιαύτσς άπρεπείας, αί όποΐαι έξαφανίζουσι πάν ίχνος «όφειλομένου το?ς διδάσκουσιν έν τώ Πανεπιστημίω σεβασμού.».
Μά καί μόνο γ ι’ αύτή τή φράση πού αποπειράται νά μετατρέψει τό Πανεπιστήμιο
σε Μακρόνησο, ζητώντας άπό τούς φοιτητές Δηλώσεις Μετάνοιας, τό σκεπτικό τού Πει
θαρχικού Συμβουλίου καταδικάζεται στη συνείδηση κάθε ’Ελεύθερου ’Ανθρώπου.
’Ελεύθερου 'Ανθρώπου.
Αίσθημα ντροπής κυριεύει κάθε "Ελληνα γιά λογαριασμό τού Πρώτου ’Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος τής χώρας.
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^Πρέπει νά δώσουμε στον κάθε άνθρωπο
νά καταλάβει, δτι είναι ό ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ κι
ό ΑΦΕΝΤΗΣ του κόσμου. Κι δτι στους ώ
μους του πέφτει ή ευθύνη γιά κάθε τι κακό
πού γίνεται στη γή, όπως κι δτι άνήκει σ'
αυτόν ή Τιμή γιά κάθε καλό πού υπάρχει
στη ζωή», είπε ό Γκόρκυ.
Πραγματικά, σήμερα μπαίνει άντιχειμενικά
σαν τελικός σκοπός όλόκληρης τής διαπαιδαγωγικής προσπάθειας ή «δημιουργική προ
σωπικότητα», αυτό τό κατηγορούμενο «δη
μιουργικός» τίθεται σάν ό πρώτος δρος γιά
τή διάπλαση τού νέου άνθρώπου, τού σημε
ρινού.
Γιατί μπαίνει τόσο έπιταχτικά αύτός ό
τελικός σκοπός; Υπάρχει ή δυνατότητα νά
πραγματοποιηθεί μέσα στις σημερινές συν
θήκες ή υπάρχουν προοπτικές γιά τή δυνα
τότητα νά πραγματοποιηθεί ατό άμεσο μέλ
λον και ακόμα ποιά πρέπει νά είναι τά χα
ρακτηριστικά τού άνθρώπου δημιουργού;
Και πρώτα, τί έννοούμε μέ τό κατηγορού
μενο «δημιουργικός»; Θά πρέπει μέ άκρίβεια
νά καθορίσουμε τήν έννοια αύτη, δσο και νά
μάς φαίνεται πολύ γνωστή. "Εχει ανοίξει
πλατειά συζήτηση άνάμεσα ατούς ψυχολό
γους, τούς παιδαγωγούς, φιλόσοφους, κοι
νωνιολόγους και οικονομολόγους δυτικούς καϊ
άνατολικούς. Τί είναι αυτό τό «δημιουργικό»
πού μέ τόσο ποικίλες μορφές, σχέσεις καί
εφαρμογές τό ζητούμε σάν πρώτο δρο γιά
τή μόρφωση της νέας γενιάς; Τώρα πιά δέν
είναι γιά μάς τό δημιουργικό κάποιο γε
μάτο μυστήριο σκοτεινό, πού δέ μπορεί νά
τό συλλάβουν οΐ αισθήσεις και τό λογικό.

Ρόζας

Ίμβριώτη

"Ομως είναι άπό τις έννοιες πού έχουν πάθει
μεγάλη κακομεταχείριση. ‘0 Λόβενφελντ στις
έργασίες του άναφέρει τις «ιδιότητες τού δη
μιουργικού». Είναι, λέει, ή ευαισθησία, ή
προσληπτική έτοιμότητα, ή πρωτοτυπία, ή
εύλυγισία, ή μεταπλαατική Ικανότητα, ή άνάλυση, ή σύνθεση, ή άφαιρετική καί αίσθητική όργάνωση»1. Δίνει βέβαια έτσι σπουδαία
στοιχεία τής δημιουργικής πράξης, άλλά συλλαβαίνει τό δημιουργικό καί τίς Ιδιότητές
του σάν γενικά, στό βάθος τυπικά μεγέθη,
χωρίς νά ερευνήσει προς τί σχετίζονται καί
σέ τ ί άναφέρονται συγκεκριμένα.
‘ 0 Σ. Ρουμπινστάϊν πάλι διαπιστώνει, δτι
κάθε δημιουργική δραστηριότητα παρουσιά
ζει καί γενικά καί ειδικά χαρακτηριστικά.
Τά γενικά τά εξετάζει άπό τήν «δύναμη φαν
τασίας καί δημιουργικότητα», ένώ τά είδικά
τά περιγράφει σάν έκφραση τής δημιουργι
κής δύναμης, καθώς φανερώνει τις Ιδιαιτε
ρότητες τής έργασίας τού κάθε δημιουργού,
τού ερευνητή, τού διανοουμένου, τού καλλι
τέχνη κ.τ.λ.8.
Γενικά οί έπιστή μονές διαπιστώνουν σ’ ό
λες τις έρευνες τους, δτι τό «δημιουργικό»
καί στήν Τέχνη καί στην Επιστήμη έχουν
τήν ίδια ρίζα. Μάλιστα έξηγούν καί υποδη
λώνουν τά ούσιαστικά συστοττικά τής δημι
ουργικής δραστηριότητας καί καταφεύγουν σέ
όρισμένες μετρήσεις - κριτήρια γιά τό «δη
μιουργικό».
Δέ θά μπλεχτούμε στις φιλοσοφικές αυ
τές θεωρίες. Δέ θά μείνουμε σέ απόψεις, πού
μερικές άπ’ αυτές παίρνουν μυστικοπαθή, έξωλογική ερμηνεία. 'Εμάς ένδιαφέρει τούτο:

τό «δημιουργικό» και οί Ιδιότητες του προς
τί σχετίζονται, σέ τί άναφέρονται. Δηλαδή
για μάς τό «δημιουργικό» δέν είναι κάτι έξωχρονικό, παρά μιά ποιότητα τού κοινωνι
κού, Ιστορικά καθορισμένου, εργαζόμενου αν
θρώπου. Γιά τούτο δέ 8ά καταγίνουμε αυ
στηρά μέ τις «καθαυτό» ιδιότητες τού «δη
μιουργικού», παρά μέ τις 'ικανότητες και ι
διότητες ττού κάθε άνθρωπος, κάτω άπό τις
δικές μας κοινωνικές συνθήκες, πρέπει ν’ άποχτήσει, γιά νά μπορέσει σάν δημιουργική
προσωπικότητα νά βοηθήσει ενεργητικά στή
λύση κάθε προβλήματος πού γεννιέται στήν
τεχνική, στήν επιστημονική, στήν πολιτιστική
και στήν κοινωνική ζωή τής έποχής μας.
Θά άντιτάξουν βέβαια και μέ τό δίκιο τους
ορισμένοι: Μήπως τέτιες σκέψεις είναι έξω
άπό τήν πραγματικότητα; Μπορεί νά τεθούν
τέτιοι σκοποί σέ μιά κοινωνία, όπου ό άν
θρωπος και εργάζεται σάν «κινούμενο», σάν
«έργαλεΐο», άποξενωμένος οστό τόν έαυτό του,
άλλοτριωμένος άπό τήν εργασία του; Τέτιοι
σκοποί μπαίνουν σέ μιά κοινωνία, πού θά
ευνοεί τό πλούσιο άνθισμα τής άτομικότητας,
σέ μιά κοινωνία πού δημιουργεί άπεριόριστες δυνατότητες σέ δλους τούς άνθρώπους
ν' άνοτΓΓτυχθούν. ’Απαιτούν μιά κοινωνία, Ο
που οί συνθήκες βοηθούν νά γίνεται ό άνθρω
πος πάλι δημιουργός τού έαυτού του μέ τήν
καλύτερη έννοια. Τότε φυσικά ή «δημιουργι
κότητα» μπορεΤ νά γίνει ένα αποφασιστικό,
ουσιαστικό χαροτκτηριστικό τού έξανθρωπισμού. "Αλλοι, κι αυτοί εΐναι οί πεσσιμιστές,
έτη μένουν πώς: σέ μιά κοινωνία, δπου μιά
τάξη εΤναι κυρίαρχη των μέσων παραγωγής,
κι επομένως τής τεχνικής, κάθε πρόοδό της
καταντάει στό τέλος, είτε μέ τή μιά είτε
μέ τήν άλλη μορφή, μιά πρόοδος στήν τέχνη
τής εκμετάλλευσης έκείνων, πού γιά νά ζήσουν
είναι αναγκασμένοι, σήμερα όπως καί χτές, νά
πουλήσουν τήν εργατική τους δύναμη, (Αλλο
τριώνοντας έτσι ένα μέρος τής ζωντανής προ
σωπικότητάς τους» [XII, 4 1]*.
Ακόμα κι όρισμένοι παιδαγωγοί προοδευ
τικοί αναρωτιούνται μέ σκεπτικισμό: "Οσο
καλή νά είναι ή κατάσταση τής Παιδείας σέ
μιά χώρα, τό Σχολείο τό προορισμένο νά μορ
φώσει μέλη μιας κοινωνίας αλλοτριωμένης δέ
μπορεί παρά νά είναι τό ΐδιο αλλοτριωμένο
καί μαζί νά (Αλλοτριώνει.
Τέτια όμως άφηρημένη κρίση, αρνητική,
μπορεί νά σταματήσει κάθε προσπάθεια, νά
μάς ρίξει σέ αδράνεια; ’Αντίθετα έμάς τό
χρέος μας είναι άπό τώρα ν’ άναζητήσουμε
εκείνο πού καταστρέφει τή μορφή τού ΑΝ
ΘΡΩΠΟΥ καί νά κοιτάξουμε μέ ποιους τρό
πους θά βοηθήσουμε νά πάψει αυτή ή κοτταστροφή. Πολύ σωστά παρατηρεί ή I. Κολομπέλ: «Ή επιστημονική προσπάθεια νά πε^
ράσουμε άπό τήν προϊστορία στήν Ιστορία,
δέ μπορεΤ σέ καμιά περίπτωση νά μετσβληθεΐ σέ πειρασμό νά αράξουμε μέσα «στό
μέλλον», σ’ ένα «βασίλειο σκοπών» πού θά
μάς παρηγορούσε γιά τις δυσκολίες τού ση
μερινού κόσμου»*.

Πατάμε άραγες γερά, σέ (Αντικειμενική
βάση, μιλώντας γ ι’ αυτό τό θέμα; Εΐναι
λοιπόν ουτοπία νά γίνει ό άνθρωπος δημι
ουργός τής μοίρας του; Εΐναι όνειρο άπια
στο ή δυνατότητα ν’ (Αναπτυχτεί, νά ολοκλη
ρωθεί τό άτομο μέσα στήν άγκαλιά μιας
αρμονικής καί δίκαιας κοινωνίας, πού θά ήλεχτρίζει, πού θά προσηλυτίζει καί θά κεν
τρίζει σέ βαθιές ποικιλόμορφες έρευνες κα*
δημιουργικές άλλαγές; "Οχι δέν είναι ου
τοπία. ’Αντικειμενικά έχουμε τό δεδομένο,
6τι γεννιέται μιά νέα «έκτακτη δύναμη», μιά
νέα ηθική συνείδηση, πού πάνω της θά στη
ριχτούν ή επιστήμη καί ή τεχνική καί θά
μπούν στήν υπηρεσία τού (Ανθρώπου, γιά ν’
αναπτύξουν τις δυνάμεις του, τή δημιουργική
του Ικανότητα, τόν πλουτισμό τής προσωπι
κότητάς του καί γιά νά αυξήσουν τον πνευμα
τικό του θησαυρό. Ποτέ ώς τώρα δέν είχε λευ
τερωθεί αυτή ή «έκτακτη δύναμη» πού πα
ρουσιάζεται σήμερα. Μιλάμε μέ πεποίθηση
πιά γιά νομοτελειακή (Ανάπτυξη τού ηθικού δημιουργικού παράγοντα μέσα σέ μιά γνήσια
δημοκρατία. Καί τούτο στηρίζεται στό δτι
σιγά - σιγά άρχισαν δλοι οΐ έργαζόμενοι νά
θεωρούν τήν πραγματοποίηση κάθε κοινωνι
κής (Ανάγκης υπόθεση τής δικής τους προσω
πικής δημιουργικής σκέψης καί πράξης. Θέλουν
νά γίνουν όλοι οί πολίτες άξιοι νά συμμετέ
χουν δημιουργικά σέ κάθε τομέα τής κοινω
νικής ζωής. Αύτό δέν είναι άπλές (Ανθρωπι
στικές σκέψεις καί θεωρίες πού κάνουμε έμεϊς,
μάς (Αναγκάζει σέ τούτο ή ίδια ή σημερινή
πραγματικότητα. Μιά γνήσια δημοκρατία
πρέπει, είναι άνάγκη, νά δώσει τόν καιρό δλοι οί εργαζόμενοι ν' άποχτήσουν όλοκάθαρη συνείδηση γιά τις κοινωνικές ανάγκες, νά
τούς κεντρίζει καί νά τούς δίνει ευκαιρία γιά
σωστή, ανθρώπινη άπόφαση. Πρέπει νώ δημιουργηθεί μιά τέτια κοινωνική διάρθρωση,
γιά πρώτη φορά μέσα στήν ανθρώπινη ιστο
ρία, όπου ό πλούτος τής δημιουργικής δύ
ναμης, πού έχει μέσα του τό κάθε άτομο, να
μπορέσει νά άνθίσει καί ένωμένες δλες οί άτομικές δυνάμεις νά διευκολύνουν τήν προα
γωγή τού κοινωνικού σύνολου.
'Αποβλέπουμε όλοι σέ μιά «πλατεία ανοι
κοδόμηση». Κσϊ τούτο άπαιτεί πλούσια μόρ
φωση καί βαθιά, γιά νά διαπλαστεΐ όλόπλευρα, δηλ. πνευματικά, ηθικά καί σωματι
κά, καλλιεργημένος άνθρωπος, πού συνειδη
τά θα διαμορφώνει τήν κοινωνική ζωή καί θά
άλλάζει τή φύση. Είναι άνάγκη λοιπόν νά
πλάσουμε, νά αναθρέψουμε τό συνειδητό δη
μοκρατικό πολίτη σέ δημιουργικό άνθρωπο.
Πρέπει νά υπάρξουν οί (Αντικειμενικές δυνα
τότητες νά πετύχουμε έκεΐνο πού έχει γίνει
άλλού ώς ένα μεγάλο βαθμό. Νά υπερνικηθεΐ
ή άλλοτρίωση τού εργαζόμενου. Κι οη/τό ση
μαίνει κάθε έργαζόμενος νά έχει τις προϋπο
θέσεις, γιά νά βλέπει καί νά νιώθει μέσα
στήν υλική παραγωγή τήν κάθε ωφέλιμη γιά
τήν κοινωνία εργασία σάν απόλυτη, (Αναγ
καία καί νά τήν έκτελεί συνειδητά καί έλεύτέρα. Νά αντιλαμβάνεται τήν πορεία τής πα-
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ρακάτω τεχνικής εξέλιξης, σαν πορεία τής
αΰτοδημιουργίας του. Να χαίρεται, γιατί αύτός ό ίδιος δημιουργεί κ’ έτσι νά γίνεται
ανθρωπιστικά δραστήριος. Αύτό τό σκοπό
αντικειμενικά θέτει ή έποχή μας.
Μπορούμε νά εξασφαλίσουμε τέτιες προϋ
ποθέσεις, Οπου ό εργαζόμενος άνθρωπος θά
βρίσκει μέσα στην «έργασία» την έλευθερία
του μέ διπλό νόημα: από τη μιά μεριά νά
βλέπει τήν εργασία του σάν δραστηριότη
τα, πού έχπληρώνει την κάθε ανάγκη που
θέτει ή κοινωνία, κι άπό την άλλη νά βλέπει
τήν έργασία του σάν ανώτερη δραστηριότη
τα, που κατά τον ελεύθερο χρόνο θά δια
μορφώνει καί προάγει δλες του τίς δυνάμεις;
Υπάρχουν οί προϋποθέσεις άντικειμενικά γιά
τούτο τον αγώνα, νά μορφώσουμε την ει
κόνα τού νέου άνθρώπου, τού δημιουργού;
Έχουν κιόλας οί μάζες των έργαζομένων συ
νειδητοποιήσει τήν παραμόρφωση πού γίνε
ται τής εΙκόνας τού άνθρώπου καί γίνεται
τεράστια κίνηση γιά νά τήν εξουδετερώσουν.
Ή μάχη αυτή είναι ένα κομμάτι τής μεγά
λης άπολευτερωτικής κίνησης πού πορεύε
ται ό έργαζόμενος λαός γιά νά ξαναχτίσει
τόν έαυτό του καί τό νέο κόσμο. Είναι ή «έκ
τακτη δύναμη» πού κάνει διαρκή τήν παρου
σία της, είναι Ιστορικά δοσμένη, καί γιά
τούτο ύπάρχει περισσότερο άπό κάθε άλλη
Φορά ή έλπίδα γιά τό ξαναχτίσιμο καί τη
δημιουργική άνάπλαση ένός κόσμου καλύτε
ρου. Μ' αύτό το νόημα πέφτουν στούς ώ
μους τού λαού έργα κοττεξοχήν δημιουργικά,
άνθρωπιστικά.
Μά γιά νά πραγματοποιηθεί τούτο τό Ι
στορικό έργο τού ξαναχτισίματος πρέπει δρα
στήρια νά παραμεριστούν οΐ σκοτεινές καί
πεσσιμιστικές θεωρίες, δλες οί παραπλα
νητικές ιδέες. Πρέπει νά βοηθήσουμε τίς μά
ζες μέ δλη τήν άγωγή νά έκμεταλλευτούν συ
νειδητά τίς δοσμένες εύκαιρίες γιά έξύψωση
τού άνθρώπου. Νά ύπάρχει ό έλεύτερος χρό
νος γιά τήν άτομική καλλιέργεια τού άνθρώ
που, γιά νά αυξήσουμε καί νά γεμίσουμε τίς
•ώρες άνάπαυσης μέ πλούσιο, ύψηλό, φωτι
σμένο περιεχόμενο. Πώς θά κατανικήσουμε τήν
καταστροφή τής εικόνας τού άνθρώπου; Ή
Εργασία, δηλ. ή παραγωγική δραστηριότητα
τού άνθρώπου, παίζει στή ζωή τού καθενός
Οπως καί τής κοινωνίοτς σπουδαίο ρόλο. Ή
ανθρώπινη κοινωνία καί κατά συνέπεια τό
άτομο σάν μέλος τής κοινωνίας γεννήθηκε
μέσα στή διαδικασία τής έργασίας καί μ’
αυτήν ό άνθρωπος δημιουργούσε σύγχρονα
τόν ίδιο τόν έαυτό του. Σήμερα όμως προ
πάντων ή έργασία έχασε τό έξανθρωπιστικό
της νόημα. Έχει πάρει τό χαρακτήρα τής έξουθένωσης, τής δουλείας, τής άποχτήνωσης.
Είναι όλοφάνερη ή κατάσταση τής αποξένω
σης τής έργασίας πού τήν καθορίζει τό μο
νοπωλιακό κεφάλαιο. Μ' δλη τήν πρόοδο τής
τεχνικής καί τής έπιστήμης μένει ή κατά
σταση τού διχασμού τής προσωπικότητας.
Έ τ σ ι ή έργασία κατάντησε γιά τόν άνθρωττο «δχι Ικανοποίηση μιας ανάγκης, παρά νά

είναι μονάχα ένα μέσο, χιά νά ικανοποιήσει
έξω απ’ αυτή, άλλες ανάγκες» (Μάρξ) Γί
νεται μέσα σ’ αυτή τήν κοπάσταση σωστή
«κακοποίηση τού άνθρώπου», τού δημιουργεί
έσωτερικό κενό, ήθική καί πνευματική καθί
ζηση, είναι μαρασμός καί αποβλάκωση, ε
νεργεί άντι - ανθρωπιστικά. Είναι πτώση. "Ό
μως δεν είναι, όπως Ισχυρίζονται οί φιλόσο
φοι τής Δύσης, πτώση τού άνθρώπου, πού
τήν φέρνει ό τεχνικός πολιτισμός. Σ τις ανα
πτυγμένες βιομηχανικά χώρες αυτή ή άντι αν
θρωπιστική έπίδράση τής τεχνικής είναι ό
λοφάνερη: «"Ομως τούτο δέν είναι συνέπεια
τής Τεχνικής αυτής καθαυτής, παρά συνέπεια
τού τρόπου τής εφαρμογής της, πού έξαρτιέται δοτό ορισμένες σχέσεις ταξικές, τού κα
πιταλιστικού συστήματος, πού αυτές τίς σχέ
σεις υπερασπίζει. Τούτος ό τρόπος τής κρι
τικής φορτώνει τή συζήτηση πραγματικά μέ
ψευτοπροβλήματα καί προκαλεί τήν άντίθεση όλων έκείνων, πού ό σκοπός τους είναι νά
βγάλουν μιά χώρα άπό τήν καθυστέρηση, καί
τήν άθλιότητα» Μίλαντιν ΖίβοτιτςΓ'. Τά αίτια
είναι, δτι ό Ιμπεριαλισμός βλέπει νά γκρε
μίζεται σχεδόν ή άποικιοκρατία, νά παίρνει
τέλος τό οίκονομικό σύστημα πού στηριζόταν
στήν έχμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο.
Κάνουν λοιπόν άπαισιόδοξη κριτική τού πο
λιτισμού καί μιλούν γιά τήν άβεβαιότητα
τής ύπαρξης, γιά τήν πτώση τήν πνευματική
καί ήθική τού άνθρώπου. Παρουσιάζουν ψευ
τοπροβλήματα καί δέν άναψέρουν τίς αιτίες,
τίς καταστάσεις πού ένεργούν άποχτηνωτικά
καί απάνθρωπα: τή φτώχεια, τήν αθλιότητα,
τή βία, τήν έκμετάλλευση. Αυτά πού κάνουν
τόν άνθρωπο ψυχικά καί πνευματικά άδειο,
άβουλο καί άνεύθυνο ον. Ή σημερινή μάλιστα
κρίση δέν έχει τό προηγούμενό της. Μέ τήν
άνεργία, μέ τήν έλλειψη μόρφωσης, μέ τήν
ύψωση τών τιμών, μέ τήν πείνα, μέ τά καρα
βάνια τού άνθού μας, τής Νεολαίας, πού φεύ
γουν γιά τά ξένα καί ρίχνουν μαύρη πέτρα
Γτίσω τους, μέ χαμένη τήν εμπιστοσύνη στήν
Πατρίδα, μέ τό πολιτικό χάος καί τήν πισωδρόμηση. Μέ τήν οικονομική κρίση καί τό πο
λιτικό χάος συνταιριάζεται κι ή πολιτιστι
κή καθυστέρηση. ΟΙ άνθρωποι ζούν σέ τενε
κεδένια σπίτια, όλόκληρα χωριά είναι χωρίς
φώς καί χωρίς νερό. Τό βιβλίο καί ή βιβλιο
θήκη είναι μεγάλη πολυτέλεια. Ή Παιδεία
μένει 60 τόσα χρόνια πίσω, εγκαταλειμμένη
καί καθυστερημένη. Κι όταν κάποιος νοια
στεί γι αύτό καταδιώκεται καί κηλιδώνεται.
Αύτό συνέβηκε ατά Όρεστειακά, στά Άθεϊκά,
αύτό στά Μαρασλειακά αύτό έπί Μεταξά, και
τώρα μέ τή μεταρρύθμιση τού κ. Παπανδρέου
πού ζητούν έν όνόματι τής ελευθερίας καί τής
δικαιοσύνης καί τής ισότητας, έν όνόματι τών
έλληνοχριστιανικών ιδανικών, νά πολτοποιηθούν
τά πάντα καί νά κσταργηθούν καί οί έλευθερίες
καί τά δικαιώματα καί ή ισότητα, γιατί τά
χα μόνο έτσι θά διασωθούν! Παράδειγμα τό
σχέδιο νόμου γιά τήν κατάργηση τής Νεολαίας
τών κομμάτων, γιά τόν κατατρεγμό τής Νεο
λαίας Λαμπράκη, τήν απαγόρευση τής αγνής

καί άνώτερης ποιότητας μουσικής τού Μίκη
Θεοδωράκη. ’Απεγνωσμένη προσπάθεια γίνε
ται νά κρατηθεί ή Νεολαία έξω άπό την προο
δευτική πορεία της Ιστορίας, έξω άπό τήν
πρόοδο, έξω άπό τήν άνώτερης ποιότητας
μόρφωση και άπό κάθε πολιτιστική κίνηση.
Διώκονται οΐ φοιτητές βάρβαρα, διώκονται φυ
σιογνωμίες πού προσφέρουν θετικές υπηρεσίες
στο έργο τής πολιτιστικής προαγωγής τού
λαού, πού όργανώνουν τον ελεύθερο χρόνο τού
λαού δίνοντάς του άνώτερες χαρές. "Ο χ ι!
Πρέπει να άντιστούμε, είναι ανάγκη νά προφυλαχτεΤ ή ψυχή τής Νεολαίας άπό τά δπλα
των πειρατών τής Παιδείας. Είναι άνάγκη
νά σταματήσουμε τήν παραμόρφωση και τήν
καταστροφή τού ανθρώπου. Κι ό αγώνας θά
είναι ένα κομμάτι τής μεγάλης άπελευθερωτικής κίνησης πού κάνει ό λαός και τά νιάτα
γιά νά ξαναχτίσουν τον έαυτό τους και τήν
Πατρίδα. Στήν κίνηση αυτή υπάρχει περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά ή έλπίδα γιά
τό ξαναχτίσιμο, τή δημιουργική άνάπλαση
τού νέου κόσμου. Είναι άνάγκη νά βοηθήσου
με τό λαό νά εκμεταλλευτεί συνειδητά τις
δοσμένες ευκαιρίες γιά δημιουργική δραστη
ριότητα. Κι αυτό θά τό έπιβιώξει μιά γνή
σια δημοκρατία. "Οπως λέει ό I. Ντυκλό*:
«Γιά νά έξασφαλιστεΐ δμως ή λαϊκή κυριαρ
χία και ή πλήρης άνάπτυξη τής μοντέρνας
πολιτικής
καί κοινωνικής δημοκρατίας δεν
άρκεί ακόμα ένα καλό Σύνταγμα. Είναι άπαραίτητο ή οικονομική και χρηματιστική ολι
γαρχία νά μήν ιδιοποιείται πιά τόν πλού
το τής χώρας και νά μήν μπορεί νά αντιτάσ
σεται στή θέληση τού έθνους μέ τήν επιβολή
των άπαιτήσεών της άχόμα καί στήν Κυβέρ
νηση και στή Βουλή... Γιά τό σκοπό αύτό εί
ναι άπαραίτητο νά απαλλαχτούν ο) κύριες
πηγές τής χώρας άπό τήν κυριαρχία τών
μονοπωλίων, νά Εξασφαλιστεί ή πλήρης ά
νάπτυξη τής εθνικής οικονομίας μέ τή χρη
σιμοποίηση δλων τών υλικών και ήθικών μέ
σων τής χώρας καί, τέλος, νά έξασφαλιστεί
ή αδιάκοπη άνοδος τού βιοτικού επιπέδου
και ή άνθιση τής παιδείας και τού πολιτι
σμού^.
Κατηγορούν μάλιστα αύτό τόν πόθο τής
μάζας τού εργαζόμενου λαού γιά υψηλό βιο
τικό έπίπεδο βρισμένοι διανοητές καί πολι
τικοί. Ζητούμε, λένε, οΐ αγρότες, οΐ εργά 
τες νά άνεβάσουν τις απαιτήσεις καί τις άνάγκες τής ζωής τους, νά τούς αυξήσουμε
τόν πόθο γιά υλικές καί πολιτιστικές άξίερ,
γιά νά Ικανοποιήσουν άτομιστικές φιλοδο
ξίες. Δέ λογαριάζουν, ότι αυτές οΐ δυνατό
τητες πού άνοιξαν στούς εργαζόμενους αν
θρώπους ή επιστήμη καί ή τεχνική είναι φυ
σικό νά δυνάμωσοον τόν πόθο τους νά λυτρώθούν άπό τή φτώχεια, άπό τήν εξαθλίωση,
νά ζητούν νά χαρουν τή ζωή τους έδώ κάτω
στή γή καί όχι στον άλλο κόσμο... «Αυτή
ή επιδίωξη έμψυχώνει τούς λαούς τόσο τών
αναπτυγμένων όσο και τών καθυστερημένων
χωρών» γράφει ό Σαντιάγκο Καρίλγιο\ Πι
στεύω, ότι όλοι πρέπει ν' άντιληφτούμε αύτή

τήν τάση σάν άποφασιστικό στοιχείο κι όχι
καταστρεφτικό στήν πορεία τού ανθρώπου
γιά νά άπολευτερωθεί άπό έπιρροές Εξωλο
γικές, που τόν κάνουν άβουλο, άνήμπορο νά
άντιστεΐ στήν εκμετάλλευση καί στήν εξα
θλίωση. Καί όχι μόνο νά τήν νιώσουμε έ
τσι, αλλά νά προσπαθούμε ή πρόοδο τής οι
κονομικής ανάπτυξης νά βοηθεί σέ μόνιμες
προσπάθειες γιά ν’ ανυψωθεί ή στάθμη τού
βίου τού λαού, νά έχει δυνατότητα αγορα
στική, κοινωνικές προτγματοποιήσεις, έλεύτερη συμμετοχή στην κουλτούρα, δημιουργι
κή συμμετοχή στην τύχη τής χώρας. Γιατί
οΐ άστοί φιλόσοφοι, πολιτικοί καί παιδα
γωγοί φοβούνται τόσο τις Ολικές καί πολιτι
στικές άξιες; Πολύ όρθά παρατηρεί ό Τουγκαρίνωφ\· «Α ξίες είναι έχεΐνα τά άγαθά
τής ζωής καί τής κουλτούρας, πού γιά τόν
άνθρωπο είτε σάν πραγματικότητα εί
τε σάν
ιδανικό σημαίνουν
έμπλουτισμό,
βάθαιμα τής προσωπικότητάς του καί
τής κοινωνικής ζωής καί γι' αύτό Ολοι
τά ποθούν καί τά θαυμάζουν». Τό έρ
γο λοιπόν τών πνευματικών ανθρώπων καί
τού Σχολείου είναι νά βοηθήσουμε τόν άνθοωπο νά βρεί τό δρόμο του πρός όρθές καί
δημιουργικές λύσεις, νά πετύχουμε ό κάθε
άνθρωπος ν' άποχτήσει ζωντανό συναίσθημα
γιά τις άΠες, πράγμα γιά τό όποιο άξίζει
νά προσπαθούμε. Νά πετύχουμε τό Ιδανικό
τής άρχαίας φιλοσοφίας καί παιδείας δηλ.
νά διαπαιδαγωγήσουμε τό κάθε άτομο «άν
θρωπον είναι καί κατ’ άνθρωπον ζήν». Νά
ματαιώσουμε τή συνειδητή καί υπολογισμένη
καταστροφή τού άνθρώπου. Νά άντιταχτούμε
λοιπόν σ’ αύτή τήν καταστροφή τής μορφής
τού άνθρώπου, όπως λέει ό Ροζέ Γκαροντί:
«Ό μαρξισμός δέ μπορεί νά έγκαταλείψει
αύτή την κληρονομιά (τού μεγάλου έλληνικού ούμανισμού καί χριστιανισμού) χωρίς
νά πάψει νά είναι αύτός πού είναι. Χωρίς
νά άπολιθώσει σέ μιαν έπιστημονική άντίληψη γιά τήν τύχη, κάτι πού είναι ή ίδια
ή ούσία του: μιά μεθοδολογία τής Ιστορι
κής πρωτοβουλίας καί τόν πρωταρχικό ου
ρανισμό του, πού συνίσταται στό νά δημι
ουργεί κάποιο «πρότυπο» όργάνωσης τών κοι
νωνικών σχέσεων, πού επιτρέπει σέ κάθε ΰνΘρωπο νά είναι Άνθρωπος, δηλ. ένας δημι
ουργός»' (ή υπογράμμιση δική μου). Καί
προσθέτει παρακάτω: ...«Ή πραγματικότη
τα, 6ηλ. τού δημιουργού, είναι όχι μονάχα
6,τι είναι, μά κι ό,τι δέν είναι, όλες οι δυ
νατότητες πού θά μπορούσε νά πραγματο
ποιήσει μέ τή δημιουργική του πράξη»". Αύ
τή ή απαλλαγή τής μάζας νά έμπιστευεται
την τύχη της σέ υπερβατικές δυνάμεις ή σέ
πρόσωπα δήθεν έντεταλμένα άνωθεν νά φρον
τίζουν καί ν’ αποφασίζουν γ ι’ αυτή, σημαί
νει αφύπνιση τής ευθύνης, έμπιστοσύνη στις
άπειρες δυνατότητες τού άνθρώπου. Μέ τέ
τοιους ανθρώπους δημιουργικούς θά δώσου
με νέο νόημα στήν ελευθερία. Θά μπορέσει
νά γίνει καθηιμερινή πράξη ό αγώνας γιά τή
νίκη τής ελευθερίας, μιά πραγματική δρα-
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στηριότητα για τήν έττιβεβαίωση τής αξίας
της. Αύτό σημαίνει, πρέπει νά σημαίνει, μορ
φώνω έναν ολόκληρο λαό και πρό πάντων τή
Νεολαία. Νά δημιουργήσουμε ασφάλεια στους
νέους, τήν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους νά
είναι γεμάτοι χαρά, γιατί εΐναι δυνατοί,
γιοττι ξαναρχίζουν τό νέο, γιατί γίνονται α
καταπόνητα δημιουργοί, πάντοτε πρωτοπό
ροι στην παραγωγή τής κοινωνίας καί τής
άνθρωπότητας. Νά πάψει ή άνελέητη καί
βάρβαρη «καταστροφή τού ανθρώπου. Νά μην
ξανακουστεί ή τροτγική φωνή τού είκοσιεξάχρονου νέου Β. Μπόρχερτ/ πού γυρίζοντας
άπό τον χτηνώδικο δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο άνάπηρος, έγραψε τό περίφημο βιβλίο κατηγορώ «D raussen vor dvr Tiir» ("Εξω
άπό τήν πόρτα}: «Αύτή εΐναι ή ζωή! "Ενας
άνθρωπος στέκει έδώ, κι ό "Ανθρωπος έρχε
ται στή Γερμανία, κι ό άνθρωπος κρυώ
νει.
'Ο
άνθρωπος κρυώνει καί
εΐναι
κουτσός!
"Ενας άνθρωπος γυρίζει στη
Γερμανία! Έρχεται στο σπίτι του, καί βρί
σκει τή γωνιά του πιασμένη. Μιά πόρτα κλεί
νει κατάμουτρα κι αύτός στέκει άπόξω άπό
τήν πόρτα. "Ενας άνθρωπος έρχεται στή
Γερμανία! Βρίσκει τήν κοπέλλα του, άλλά
ή κοπέλλα έχει ένα σύζυγο, ένώ αυτός έχει
μόνο ένα πόδι καί ψιθυρίζει όλοένα ένα ό
νομα. Καί τό όνομα εΐναι Μπέκμαν. Ή πόρ
τα κλείνεται κατάμουτρα, κι αυτός στέκει
άπόξω... "Ενας άνθρωπος έρχεται στή Γερ
μανία! Ζητάει ανθρώπους, άλλά ό άξιωματούχος πεθαίνει στα γέλοια. Μιά πόρτα χτυ
πάει κατάμουτρα κι αύτός στέκει πάλι άπό
ξω. "Ενας άνθρωπος έρχεται στή Γερμα
νία' Ζητάει δουλειά, άλλα ένας Διευθυντής
εΐναι δειλός, κι ή πόρτα κλείνει, καί πάλι
στέκει άπόξω... Καί έτσι μένει σ’ ένα όποιο σο
κάκι, ό άνθρωπος πού γύρισε στή Γερμανία
καί σιγοττεθαίνει. Πριν στό δρόμο ήταν πετα
μένα αποτσίγαρα, φλούδες άπό μήλα, σή
μερα είναι πεταμένοι άνθρωποι, μά αύτό δεν
έχει σημασία... Πεινασμένος, ξεποεγιασμένος,
μισοπεθαμένος. Στον 20ό αιώνα! Στην πέμ
πτη δεκαετηρίδα! Στους δρόμους... Κι ο!
άνθρωποι προσπερνάνε άδιάφορα μπρος ά
πό τό μισοπεθαμένο, άδιάφοροι, άηδιασμένοι,
μπλαζέ «καί άδιάφορα, άδιάφορα... τόσο ά
διάφορα!.. Καί σύ — σύ μού λες, πρέπει
νά ζήσω! Γιά ποιό σκοπό; γιά ποιόν; για
τί πράγμα; Δεν έχω κανένα δικαίωμα ν* cn>
τοκτονήσω; Δεν έχω κανένα δικαίο)μα στό
θάνατό μου; Πρέπει νά σάς άφήνω νά μέ σκο
τώνετε κι ανελέητα νά μου ζητάτε νά σκοτώ
νω; Γιατί λοιπόν πρέπει νά ζώ; Με ποιόν;
Γ ιά ποιό σκοπό; Προς τά πού νά πορευτού
με μέσα σ’ αύτό τον κόσμο! Είμαστε προ
δομένοι... τρομερά προδομένοι ϊ
Πού εΐσαι σύ, ό ΑΛΛΟΣ; Κι όμως εΐσαι
πανταχού παρών! Πού εΐσαι τώρα, Ja sa ger ; Απάντησε μου. Τώρα χρειάζομαι τήν
απάντησή σου! Πού είσαι λοιπόν; Μπά; ά
ξαφνα δεν είσαι πιά έδώ; Πού εΐσαι σύ πού
δε μού χαρίζεις ούτε τό θάνατο!; Πού εΐναι
λοιπόν ό πανάρχαιος άνθρωπος, πού λέγε

ται θεός; Γιατί δεν απαντάει; Δώστε μου λοι
πόν μιάν άπάντηση... Γιατί σωπαίνετε; Για
τί; Δεν δίνει λοιπόν κανένας μιάν άπάντηση;
Δεν υπάρχει άπάντηση; Δέ δίνει κανείς κα
μιά απάντηση;;»
Πρέπει ν’ απαλλάξουμε τή Νεολαία άπό
τούτο τό άγχος, τήν άπόγνωση, τήν παρα
μόρφωση, τήν πίκρια. Νά φυλαχτούμε έμεΐς
οί ίδιοι άπό τό σαρκασμό της καί τήν περι
φρόνηση. Νά προφυλάξουμε τήν πίστη της
στή ζωή καί στις άξιες της. Νά διαπαιδαγωγήσουμε άνθρώπους μέ πίστη στον έαι>
τό τους. Μέ τή χαρά ένός νέου κόσμου. Σή
μερα μέ τήν καταπληχτικά γρήγορη άνάπτυξη τής ’Επιστήμης καί τής Τεχνικής μέ
τήν πρόοδο κυρίως τής Φυσικής, τής Χη
μείας, τής Κυβερνητικής κι όλων τών μέσων
πού διαθέτουμε τώρα, άκόμα καί γιά τήν
αύξηση τής πνευμοττικής δραστηριότητας καί
εύφυΐας τού άτόμου πρέπει τό Σχολείο, ή
Παιδαγωγική νά δημιουργήσουν τις προϋπο
θέσεις πού χρειάζονται ή τεχνολογία, ή οίκονομία, ή τέχνη κι ή έπιστήμη γιά νά κα
τανοηθούν καί νά καταχτηθούν τάχιστα μέσα
στις έρχόμενες δεκαετηρίδες. Ή γνήσια δη
μοκρατική κοινωνία παρουσιάζει μιά μεγά
λη σειρά άπό νέες κινητήριες δυνάμεις γιά
τή δραστηριοποίηση τού άνθρώπου κι αύτές
υψώνουν ούσιαστικά τον αποφασιστικό ρόλο
τού ύποκειμενικού παράγοντα στήν έξέλιξη
τής κοινωνίας. Χρησιμοποίηση λ.χ. τών τε
λευταίων ερευνών τής Χημείας γιά τή δυνα
τότητα μέ ορισμένες ούσίες ν’ αύξήσουμε άνυπολόγιστα τίς διανοητικές ικανότητες τού
άτόμου, τή χρησιμοποίηση καί τής κυβερνη
τικής μέ τις μετρήσεις καί κάθε κατάχτησης
σημερινής. ’Αποφασιστικό, γιά τήν άποσελεσματικότητα αύτών τών νέων κινητήριων
δυνάμεων καί ιμαζί τής δραστηριοποίησης
τού άνθρο'ιπου πού επακολουθεί, εΐναι όπωοδήποτε τό γεγονός, ότι ό άνθρωπος μπορεί
μέσα στή νέα κατάσταση νά προβλέψει τήν
έξέλιξη καί μέ τούτη τή βάση νά μπορεί νά
προγραμματίσει τή δραστηριότητα του, νά
βάζει προοπτικές καί νά πράττει δημιουρ
γικά.
Ή πρόβλεψη εΐναι τό ούσιαστικό στοιχείο
τής παραγωγικής δραστηριότητας τού άνθρώ
που, μπορεί καί βάζει προοπτικές. Κάθε
παροτγωγική δραστηριότητά του κλείνει μέ
σα της ώς ένα βαθμό καί πρόβλεψη. Κι όσο
πιο σύνθετη θά εΐναι ή δραστηριότητά του
τόσο μεγαλύτερος θά εΐναι κι ό ρόλος τής
πρόγνωσης στήν απασχόλησή του. Εΐναι α
νάγκη ό νέος άνθρωπος νά προλαβαίνει τή
ζωή κι όχι νά μένει πίσω της, νά γίνει αύτη ή προπόρευση ένα ουσιαστικό γνώρισμα
τής συνείδησής του. «Είναι φανερό, ότι ό
άνθρωπος, χωρίς προοπτικές, δέ μπορεί νά
εΐναι παραγωγικά δραστήριος καί μάλιστα
όσο πιό πλατειά ή ικανότητα τής πρόβλε
ψης έχει άνοαττυχτεΐ, τόσο πιό μεγάλες οί
επιτυχίες στή δράση του. Ή πρόβλεψη, τό
θέσιμο προοπτικών κατά τήν παραγωγική
δραστηριότητα τού άτόμου, όπως καί στήν

κοινωνική δραστηριότητα γενικά είναι από
τούς όρους τής ζωής του. Κατά συνέπεια ε
ξυψώνεται ό ρόλος τού άττοκει μενικού παράγον
τα καθόσο αυξανεται ή ικανότητα τού ανθρώ
που να προβλέπει τις ενέργειες τής δράσης του.
Ή πρόγνωση είναι λοιπον άπαραιτητο όργανο
κάθε προγραμματισμού, είναι πρό πάντων ή
βάση του. Και τίθεται τό ερώτημα: Πώς θά
γίνει ό κάθε έργαζόμενος άξιος νά κατανοεί,
καί νά κάνει προγνώσεις να θέτει προοπτι
κές; Όπως, λέει ό Ρ. Γκαροντύ, ...«όχι μόνο
νά καταλάβουμε τή συμπεριφορά καί τήν ε
σωτερική όιαλεχτική του συστήματος (πού
ζούμε) καί νά δράσουμε σύμφωνα μ' αυτό,
άλλά καί νά προβλέψουμε άπ' αύτό τις α
σύλληπτες στήν έμπειρική παρατήρηση συ
νέπειες, νά διαγνώσουμε λ.χ. τις αιτίες τής
σύτοκαταστροφής του, νά επιταχύνουμε τό
τέλος καί νά έπεξεργαστούμε τις γενικές
γραμμές ένός άλλου συστήματος γιά τήν ορ
γάνωση των κοινωνικών σχέσεων, πού ξεφεύγουν
άπ’ αύτές τις άντιφάσεις»10.
Άλλά γιά νά γίνουμε άξιοι γιά προοπτι
κές σωστές πρεπει χωρίς άμψιβολία πρώτα πρώτα νά μπορούμε νά κάνουμε άκριβέστατη άνάλυση τού παρελθόντος. «Καθώς ή Ι
στορία γενικά είναι ή μεγάλη δασκάλα γιά
τή συνειδητή διαμόρφωση τού σήμερα, οΐ
έξελιξεις oi οικονομικές καί κοινωνικές μάς
είναι απαραίτητος Ορος γιά έπιστημονική
δραστηριότητα καί προσανατολισμό. Ό μως
καί ή συνειδητή διαμόρφωση τού σήμερα έ
χει τό ίδιο άνάγκη γιά μιά επιστημονικά
θεμελιωμένη συνείδηση προοπτικών. Γιατϊ μιά
έπιστημονικά θεμελιωμένη συνείδηση προο
πτικών γιά τό μέλλον κάνει δυνατή μιά κατά
σχέδιο διαμόρφωση τού παρόντος. Ή συνεί
δηση έτσι βρίσκει μέ τις προοπτικές πού
κάνει μιά σημαντική άνάπτυξη τής δύναμής
της καί ουσιαστικά πληροφορείται τό άνέβασμα τής κοινωνικής της λειτουργίας. Αυ
τή είναι μιά άναγκαία πορεία πού γίνεται
όχι αυτόματα, παρά συνειδητά μέ τήν άσκη
ση καί ξεπερνώντας πολλές θεωρητικές καί
πραχτικές δυσκολίες. Ή άσκηση λοιπόν, ή
έπιστημονική διαμόρφωση τής πρόγνωσης εί
ναι ένα άπό τά σοβαρότερα καθήκοντα κάθε
έκπαίδευσης. Ό άνθρωπος πρέπει νά μάθει
νά βλέπει τήν «έργασία» σάν έξακολουθητική εξέλιξη τής παραγωγής, σάν άνύψωση τής
δικιάς του δύναμης σάν δραστηριότητα πού
έξανθρωπίζει. Ή έκτέλεση έργων προοπτικής,
ή συμετοχή στήν τεχνική επανάσταση, εί
ναι γ ι’ αυτόν επαναστατική ανάπτυξη τών
δυνάμεών του»". Γίνεται αυτόχρημα δημιουργός τού εαυτού του. Καί ή έργασία δέν
τόν κάνει δούλο, παρά γίνεται ή δόξα καί
ή τιμή του. “Εργο λοιπόν κάθε μορφωτικής
προσπάθειας καί κυρίως τού Σχολείου είναι
τήν ουμανιστική αυτή ιδέα νά πραγματο
ποιήσει.
Μάς χρειάζεται λοιπόν σήμερα μιά παι
δαγωγική επιστήμη καί πράξη «άνθρωπομορφωτική». Ή παιδαγωγική επιστήμη πρέπει
νά πάρει νέα ποιότητα, ύστερα άπό τις τε

ράστιες έρευνες τις βιοχημικές καί ψυχολο
γικές, νά έπεξεργαστεΐ, άν μπορούσε κανείς
νά πεΐ, σώμα καί πνεύμα, έτσι πού νά βοη
θήσει τόν άνθρωπο νά έκτελέσει τά νέα καθήκοντά του: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ καί
ΑΦΕΝΤΗΣ τής τύχης του καί τού κόσμου. Νά
φροντίσει νά δημιουργήσει τόν «ελεύθερο χρό
νο» άπαραιτητο πιά για τήν πνευματική καί
ήθική εξύψωση τού άτόμου καί κόπα συνέχεια
τής κοινωνίας. Ό Σάμ Λίλλυ γράφει: «Ό
αυτοματισμός προσφέρει τήν έλπίδα, νά έ
χει κάθε άντρας καί κάθε γυναίκα μιά δου
λειά πού νά παρουσιάζει ένδιαφέρσν καί νά
άξίζει νά άσχοληθεΐ κανείς μαζί της, μιά
δουλειά πού νά χρειάζεται πρωτοβουλία καί
δημιουργική σκέψη. Είναι βέβαιο, ότι ένα
τέτιο πράγμα είναι τό ίδιο έπιθυμητό, όσο
καί ένα άνώτερο υλικό βιοτικό επίπεδο»111.
Μά ή αυτοματοποίηση θά δώσει τήν ευκαι
ρία νά μικρύνει ό χρόνος έργασίας καί νά
μείνουν περισσότερες οι έλεύθερες ώρες ώστε
τόν έργαζόμενο άνθρωπο καί κυρίως τή νεο
λαία, κάθε νέο καί κάθε νέα, νά τους βοη
θήσουμε, τόν έλεύτερο χρόνο κατά σκοπό
νά χρησιμοποιήσουν γιά τό συμφέρον τους
καί γιά τό συμφέρον τό κοινωνικό. Καί θά τό
πετύχουμε, άν δώσουμε μεγαλύτερη σημα
σία καί προσοχή
κοττά τήν παιδαγωγική
μας δραστηριότητα καί σκέψη.
Μέ τού
το τό νόημα, ότι ό αυξημένος έλεύτερος χρό
νος δέν θά είναι μόνο γιά τήν καλύτερη πα
ραγωγή καί τήν μεγαλύτερη άγοροΛττική ι
κανότητα, παρά θά τόν θεωρήσουμε καί γιά
πράγματα πιο μακρυά. Μέ τήν προϋπόθεση,
ότι ό οτύξημένος έλεύθερος χρόνος, μέ μιά
κοττάλληλη χρησιμοποίηση θά έπηρεάσει προς
δραστήρια καί γεμάτη νόημα ζωή. Γιοττϊ ό
πραγματικός πλούτος τής κοινωνίας συνίσταται πιό πολύ στήν άκατάπαυστη δημιουρ
γικά προαγόμενη έξέλιξη τής παραγωγικής
δύναμης όλων τών άτόμων. ’Ό σο όλοκληρώνεται καί αυξάνει ή παραγωγή τόσο γίνεται
μεγαλύτερη ή άνάγκη κοντά στήν άμεση προ
ετοιμασία τού άνθρώπου γιά "τήν παραγωγική
του δραστηριότητα, άκόμα καί έλεύθερο χρό
νο νά διαμορφώσουμε. Αυτό ως τώρα τό ε ί
χε ή παιδαγωγική επιστήμη καί τό σχολείο
παραμελήσει, δηλ. τό νά όδηγήσει παιδαγω
γικά τή νεολαία, νά γίνει Ικανή καί νά εί
ναι έτοιμη δημιουργικά, έξυπνα νά χρησι
μοποιεί τόν έλεύθερο χρόνο, καί νά τήν προε
τοιμάσει, γιά τήν .ουσιαστικά πλούσια δρα
στηριότητα γιά τή μόρφωση τής ζωής σέ
όλους τούς τομείς. Λοιπόν ό έλεύθερος χρό
νος θά θεωρείται σάν χρονικό διάστημα γιά
«υψηλότερες άπασχολήσεις» μέ μελέτες, μέ
τήν έπιστήμη, μέ την Τέχνη, την κοινωνική
δραστηριότητα κ.τ.ό. Καί μαζί έλεύθερος χρό
νος θά θεωρείται σάν χρονικό διάστημα ξε
κούρασης, άνσψυχής, χωρίς ένταση, όπου παίρ
νουν τή θέση τους ή αισθητική απόλαυση, ή
διασκέδαση, ή ευχάριστη συνομιλία καί άλ
λες παιγνιδιότροπες απασχολήσεις. Δηλαδή
σάν έλεύθερο χρόνο θά λογαριάσουμε τό χρό
νο πού χρησιμοποιείται γιά τήν αύτομόρ-
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ψωση, τήν άπασχόληση, που βοηθεΤ νά εξε:δικευθούν σέ κάτι πού αρέσει στο κάθε άτο
μο έξω άπό την καθημερινή του δουλειά, για
κοινωνική και αισθητική καλλιέργεια και δρά
ση, για ξεκούρασμα, για διασκέδαση, για
σπόρ κ.τ.δ.
Είδαμε τούς δρόμους πού άνοίχτηκαν για
νά πορευτεί ό άνθρωπος, για να συντονίσει
το βήμα του με τό βήμα τής 'Ιστορίας καί
νά βρεί τήν έξωτερική καί έσωτερική λύτρω
ση, και νομίζω, ότι γίνηκε ολοκάθαρο, δτι
τό κατηγορούμενο «δημιουργικός» είναι κατ’
άνάγκη ό πρώτο όρος για τή διαπαιδοιγώγηση τού νέου άνθρώπου. Χρειάζεται είδα
με νά ξέρει πολλά, νά μπεΐ στο νόημα τής
επιστήμης και τής τεχνικής, νά αυξηθεί ή
νοημοσύνη του, νά τονωθεί ή έσωτερική του
άντίσταση, νά μπορέσει νά κατανικήσει τις
σκοτεινές δυνάμεις πού φράζουν τό δρόμο
του, νά γεμίσει άπό δημιουργικό πάθος καί
υψηλή πνευματικότητα γιά νά χτίσει τό νέο
κόσμο. Νά μήν τό ξεχνάμε, δτι αυτή ή πο
ρεία ή Ιστορική πρός τόν εξανθρωπισμό, αυ
τή ή άναγκαιότητα, δέ θά προχωρήσει «άναπότρεπτα», θά έξαρτηθεί άπό τόν * άγώνα
τού άνθρώπου. Χρειάζεται γνώση, ευφυΐα,
ευελιξία, δημιουργικό θάρρος καί πάθος: «Ή
κατεύθυνση τής Ιστορίας δέν άττοκλείει τόν
κίνδυνο μιας μή - κατεύθυνσης (τό πιο χτυ
πητό παράδειγμα στή σημερινή στιγμή είναι
ό κίνδυνος τής θερμοπυρηνικής καταστρο
φής) και ύποθέτει τήν έπεξεργασία των ένδιαμέσων φάσεων, των μεταβατικών σταδίων,
πού δέν είναι καθόλου δει/τερεύοντα, άλλά
ουσιώδη μέσα στον ζωντανό δεσμό τους μέ
τις πιο μακρινές προοπτικές»’-1.
Ποιες είναι οί κύριες ιδιότητες, ή ποιότη
τα τού σύγχρονου άνθρώπου, πού θά τόν ύψώνουν σέ δημιουργική προσωπικότητα; Πρώ
το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ό άνθρω
πος νά άπορεΐ καί νά θαυμάζει. ‘Ο ’Αρι
στοτέλης γράφει: «Διά γάρ τό θαυμάζειν οι
άνθρωποι καί νύν καί τό πρώτον ήρξαντο ψιλοσοφείν, έξ άρχής τά πρόχειρα των άτο
πων θαυμάσαντες, είτα κατά μικρόν ούτω
προϊόντες καί περί μειζόνων διαπορήσαντες,
οίον περί τε τών τής σελήνης παθημάτων καί
τών περί τόν ήλιον καί άστρα καί περί τού
παντός γενέσεως»11. Βέβαια δέν εξηγείται αυ
τή ή άπορία καί ό θαυμασμός μόνο άπό φι
λοσοφική διάθεση. Είναι φυσικό ό άνθρωπος
νά άπορεΐ καί νά θαυμάζει γιά δλα, άπό τά
πιο μικρά ως τά πιο μεγάλα. Ή άπορία εί
ναι διεγερτική, παρορμητική, πρέπει νά ξεπεραστούν οί δυσκολίες, νά προσανατολιστεί
τό άτομο καί νά προβλέψει, γίνεται ή ά
πορία κι ό θαυμασμός άνεξάντλητη πηγή γιά
ολοένα νέο προβληματισμό, πού παρουσιά
ζει ή πραγματικότητα καί πού είναι άνάγκη
νά βρεθούν οί λύσεις. Χωρίς αυτή τήν άπο
ρία καί μιάν επίμονη προσπάθεια γιά νά
λυθούν αύτά τά προβλήματα, νά δημιουργηθούν νέες αξίες ό άνθρωπος δέ μπορεί νά
είναι δημιουργικός. Τούτη τήν ιδιότητα πρέιτει μέ κάθε τρόπο τό Σχολείο νά άσκήσει

καί νά άναπτύξει δσο γίνεται περισσότερο
στο κάθε άτομο, σ’ ολόκληρο τό λαό.
Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ή
«ευαισθησία».
Ή ευαισθησία είναι
ό υποκειμενικός - ένεργητικός παράγοντας
τής γενικής μόρφωσης. ’Αλλά ή νέα στάση
τού άνθρώπου στή διαδικασία τής παραγω
γής μέ τήν άνάπτυξη τής τεχνικής έπανάστασης, μέ τήν άλλαγή αυτής τής ίδιας τής
παραγωγικής δραστηριότητας, μέ τήν άνά
πτυξη τής επιστήμης άπαιτεί όχι μόνο νά
υψωθεί ή στάθμη τής γενικής μόρφωσης καί
νά άνανεωθεΐ τό περιεχόμενο καί ή έκτασή
της, άλλά άπαιτεί καί τήν μόνιμη δημιουργι
κή δραστηριότητα όλων τών μελών τής κοι
νωνίας σέ όλους τούς τομείς τής κοινωνικής
ζωής. Μιά νέα ποιότητα τής γενικής μόρφω
σης δέ θά χαρακτηρίζεται μόνο μέ τό ποσό
τών γνώσεων, τονίζει ό Ε. Ντρέφενστέττ πα
ρά καί ή «γνώση όφείλει νά μεταπλαστεί
σέ Ικανότητες, σέ πεποιθήσεις, σέ τρόπους
συμπεριφοράς»13. Ή συνείδηση δέν είναι ένα
μηχανικό άντικαθρέψτισμα τού είναι μέσα στό
κεφάλι τού άνθρώπου, παρά έχει μέσα της
«περισσότερο καί τήν πραχτική σχέση τού
άνθρώπου μέ τό περιβάλλον του». ’Ακριβώς
τό βίωμα αυτών τών άτομικών σχέσεων τού
άνθρώπου πρός τήν πραγματικότητα «δια
μορφώνει τή σφαίρα τών συναισθημάτων καί
συγκινήσεων. Τό συναίσθημα τού άνθρώπου
είναι ή σχέση του, ή στάση πού παίρνει στόν
κόσμο καί άκόμα δ,τι αυτός ό ίδιος δοκιμά
ζει καί πράττει, μέ μορφή τού άμεσου βιώ
ματος», λέει ό Ρουμπινστάΐν1".
Δέ μπορούμε νά φανταστούμε δημιουργικό
άνθρωπο χωρίς ευαισθησία. Μάλιστα βλέ
πουμε, ότι πρέπει νά τή θεωρούμε σάν πρω
ταρχικής σημασίας. Κάθε δραστηριότητα, πού
αποκαλύπτει τήν άντικειμενική πραγματικότη
τα είναι υποκειμενική. Αύτή ή υποκειμενικό
τητα δέν είναι όλωσδιόλου όμοια μέ τό άντικείμενο τής αισθητικής γνώσης. Έ να καί
το ίδιο πράγμα συλλαβαίνεται διαφορετικά
άπό τούς διαφορετικούς άνθρώπους. ’Αλλά ή
υποκειμενικότητα δέ μπορεί μέ κανένα τρό
πο νά όδηγήσει στήν απόσπαση τής δρα
στηριότητας άπό τή γενική άντικειμενική νο
μοτέλεια τής διαδικασίας καί τών φαινομέ
νων μέσα στον κόσμο. Βλάπτει μιά τυφλή
συμμόρφωση. Κάθε άνθρωπος καί μάλιστα οί
νέοι όφείλουν νά κρατούν τήν δυνατότητα γιά
προσωπική συνάντηση τού αντικειμένου. Τά
αισθητικά βιώματα κι ή καλλιτεχνική μορφο
ποίηση έχουν άνάγκη άπό τις άτομικές δια
φορές.
Όπως στή δραστηριότητα τού καλλιτέ
χνη τό ίδιο καί στή δημιουργία τού κάθε
μαθητή πρόκειται νά δοθεί στήν άτομική
πραγματικότητα συνείδηση πού άπό μόνη
της έχει τήν πρωτοτυπία ν’ αποκαλύπτει.
(Έ γελο ς). Πρέπει τό κάθε άτομο νά συνη
θίσει νά παρατηρεί άκόμα καί τις πιο λε
πτές διαφορές καί νά τις παίρνει ύπόψει του
τόσο στή σχέση του πρός τά πράγματα,
όσο καί στή σχέση του μέ τούς συνανθρώ-

ττους του. Μιλάμε εδώ δχι μόνο για μια έχλέπτυνση τών αισθήσεων παρά και για την
πλήρωση μέ νόημα εκείνων πού δόθηκαν άπό
τϊς αισθήσεις. Πρέπει νά διαπαιδαγωγήσουμε
τούς ανθρώπους νά αισθάνονται και νά συλλαβαίνουν όσο τό δυνατό πιο πολλά κι ε
κείνο πού τούς γίνηκε αντιληπτό πού τό αί
α ιάνθηκαν, πού τούς συγκίνησε νά τό σχε
τίσουν μέ βαθύ νόημα. Ό δημιουργικός άν
θρωπος είναι άξιος τό γνώριμο πάντα μέ νέο
μάτι νά βλέπει, νά πάψει νά κοιτάζει επιφα
νειακά και άδιάφορα τό περίγυρό του. Αυ
τό εννοούμε «αίσθαντικότητα», «ευαισθησία».
Ή έκπαίδευση πρέπει ν’ άναλάβει την καλ
λιέργεια τών συναισθημάτων τού κάθε μαθη
τή, έπειδή ή συγκίνηση μπορεί τήν κοινω
νική δραστηριότητα τού ατόμου νά άνεβάσει ή νά μποδίσει, μπορεί νά έπηρεάσει άποφασιστικά τις πραχτικές σχέσεις μέ τό
περιβάλλον, προς τούς ανθρώπους, όπως καί
πρός τά αντικείμενα, πρός τή φύση όπως καί
πρός τήν έργασία. Χωρίς τήν προσωπική
συμμετοχή μένει άκόμα κι ή καλύτερη γνώ
ση λογοκοπ ία.
Τό τρίτο χαρακτηριστικό τού δημιουργι
κού άνθρώπου είναι νά έχει έκδηλο τον πό
θο νά γνωρίσει καί νά έκφράσει τά φαινό
μενα. Ή έφεση γιά γνώση, ή όρμή γιά έκ
φραση, ή περιέργεια πρέπει νά κεντρίζουν
τό νέο άνθρωπο. Νά μήν άφίνει τούς άλ
λους νά σκέπτονται γ ι’ αύτόν, παρά νά άντικρύζει τά προβλήματα καί μέ χαρά καί κέ
φι νά τά έρευνάει. Νά τολμάει νά εξετάζει
καί νά γνωρίζει τό άγνωστο καί τό άσυνήθιστο. Νά νιώθει τήν άνάγκη ν’ άναζητάει
τήν αλήθεια κι αύτό θά γίνει &ν καταχτή
σει καί τις δυό μορφές τής σκέψης, τόσο τήν
άφηρημένη -θεωρητική όσο καί τήν είκονική—
παραστατική: Όμως στό δικό μας Σχο
λείο καμιά προ-σπάθεια δέ γίνεται γιά τού
το, καί έτσι ελάχιστοι είναι έχείνοι πού δια
θέτουν τέτια ικανότητα. «Πρέπει νά γίνει
στόν κάθε άνθρωπο δικός του ό κόσμος καί
υπό τις δυό μορφές σκέψης. 'Ολόκληρη ή
δραστηριότητα τής ζωής του πρέπει νά εί
ναι «δημιουργική» τόσο σύμφωνα μέ τούς
νόμους τής λογικής όσο καί μέ τούς νόμους
τού ωραίου», λέει ό Β. Ρούνιν,; όπως καί ό
Άνανίεφ. Ή γνώση λοιπόν καί ή έκφραση
είναι άπό τις ουσιαστικές ιδιότητες τού δη
μιουργικού άνθρώπου. Ό νέος άνθρωπος θέ
λει νά δώσει μέ τό δικό του τρόπο τό συναί
σθημα τής ζωής καί τού κόσμου.
Τέταρτο χαρακτηριστικό γιά τό δημιουρ
γικό άνθρωπο είναι ή Ικανότητα νά άναλύει,
νά συνθέτει καί νά φτάνει στήν άφαίρεση.
Πρέπει νά συνηθίσουμε τούς άνθρώπους νά
αναλύουν τά πράγματα, τά γεγονότα κι έ
πειτα νά συνθέτουν τά επί μέρους σέ ένα
όλο καί νά βρίσκουν τις ουσιαστικές σχέ
σεις. Αυτή όλη ή πορεία μπορεί νά γίνει
μέ τήν άφαιρετική διαδικασία. Χωρίς τήν
ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης καί άφαίρεσης είναι άόύνατη ή δημιουργική απασχόλη
ση.

Πέμπτο χαρακτηριστικό ουσιαστικό τού δη
μιουργικού άνθρώπου είναι νά μελετάει, νά
σπουδάζει. Πρέπει λοιπόν νά τοΰ μάθουμε νά
σπουδάζει πώς νά σπουδάζει. Νά μήν είναι
εύχαριστημένος μέ όσα ξέρει, νά μή μαθαί
νει μόνο όσα τού λένε, παρά νά έργάζεται
δημιουργικά καί νά άναζητεΐ δικές του λύ
σεις. Ό ψείλει λοιπόν ή έκπαίδευση νά δώ
σει στό κάθε άτομο τήν ικανότητα, τό κέφι,
γιά επίμονη αναζήτηση, γιά έρευνα νά κα
ταχτήσει ολοένα καί νέες γνώσεις. Μόνο ένας
τέτιος άνθρωπος μπορεί νά άπασχοληθεί
δημιουργικά. Μόνο αυτός θά μπορέσει κα
τόπιν νά κατανοεί τά έργα τέχνης, νά κα
ταχτάει ανεξάρτητος τήν καλλιτεχνική άλήθεια, νά επεξεργάζεται νέα μέσα έκφρασης,
νά αισθάνεται καί νά χαίρεται τήν τέχνη. Νά
παίρνει τέλος τή σωστή στάση γιά δημι
ουργική άπασχόληση. Πρέπει νά μάθει νά
έξετάζει, νά διερευνάει, νά διαισθάνεται.
"Εκτο χαρακτηριστικό τού δημιουργικού
άνθρώπου είναι ή πρωτοτυπία. "Οχι βέβαια
μέ τό νόημα νά κάνει πρωτοτυπία γιά τήν
πρωτοτυπία. Πρέπει νά έχει τήν Ικανότητα
νά άνακαλύπτει, νά βρίσκει καί νά δημιουρ
γεί τό νέο καί τό γνωστό μέ καινούργιο
τρόπο, νά βλέπει καί νά μπορεί νά τό μεταπλάθει. Ή δημιουργική δραστηριότητα φέρ
νει μέσα της άτομικό, Ιδιότυπο, Ιδιαίτερο
τρόπο τής δημιουργίας, αυτό πού εμείς τό
λέμε πρωτοτυπία. Κι ή πρωτοτυπία συνίσταται σέ τούτο νά βλέπει ό άνθρωπος κάτι στά
πράγμοΓτα πού έμείς ο) άλλοι δεν τό παρατη
ρούμε, νά θέτει προβλήματα καί νά κατορ
θώνει νά βρίσκει νέες όλότελα, όπως λέμε,
πρωτότυπες λύσεις. Νά κατορθώνει τά βιώματά του άμεσα καί πρωτότυπα νά έκψράζει.
"Οπως λέει ό Γ. Ζέντερ «Προάγω τήν πρω
τοτυπία σημαίνει, οχι τόσο τή διαμόρφωση
μιας πλούσιας προσωπικότητας σέ άτομικά
χαρακτηριστικά, παρά τή διάπλαση μιας προ
σωπικότητας πού είναι μέλος τής κοινωνίας.
Μόνο μέσα στήν κοινωνία μέ βάση τά Ιδιαί
τερα ξέχωρα χαρακτηριστικά είναι δυνατό ν’
αναπτυχθεί ή πρωτοτυπία»18.
"Εβδομο χαρακτηριστικό τού δημιουργικού
άνθρώπου είναι ή «μορφοπλαστική» ΐκοο/ότητα. Καί τούτη ή μορφοπλαστική ικανότητα
δέν είναι μόνο γιά τήν καλλιτεχνική δημιουρ
γία παρά γιά κάθε δημιουργική δραστηριό
τητα. Γενικά ή δημιουργική δραστηριότητα
δέν είναι νοητή χωρίς τήν ικανότητα νά πλα
στεί μέ μιά διάταξη γεμάτη νόημα κάθε μέ
ρος σέ ένα όλοκληρωμένο όλο μέ εσωτερική
νομοτέλεια καί μ’ αύτό νά έκφραστεΐ τό
συναίσθημα, ή νόηση, ή βούληση. Τό «μορφοπλαστικό» είναι, σύμφωνα μέ τό είναι του,
πάντα μιά μετάπλαση τών πραγμάτων, τού
υλικού καί τής σκέψης, μετάπλαση γιατί
κάθε χωριστό μέρος τού όλου έχει τό νόη
μά του καί τώρα κερδίζει νέα σημασία»10.
"Ολο τούτο τό έργο τής μόρφωσης
τοΰ άνθρώπου σέ
δημιουργικό άνθρω
πο, πρέπει νά άρχίσει άπό το νηπιαγωγείο
κιόλας. Ή παιδαγωγική επιστήμη πρέπει νά
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πάρει νέα ποιότητα, νά άφήσει τις έμπειρικές και όλότελα έξω από τής επιστήμης τά
δεδομένα θεωρίες. Νά μελετήσει δλες τις νέες
καταχτήσεις τής επιστήμης και τής τεχνι
κής, ακόμα περισσότερο τά δεδομένα τής
φυσικής, τής χημείας και τής κυβερνητικής,
πού πραγματικό φέρνουν αναστάτωση στη
διαμόρφωση τού νέου ανθρώπου, τού ανθρώ
που του 2.000 μ.Χ.
Έτσι μόνο θά μπορέσει τό Σχολείο καί
δλα τά παιδευτικά Ιδρύματα νά βοηθήσουν
ώστε ό άνθρωπος νά πορευτεί καί νά συντονί
σει τό βήμα του μέ τό βήμα τής Ιστορίας πού
είναι νά έλευτερωθεΐ ό άνθρωπος από την έσωτερική καί εξωτερική αλλοτρίωση». Νά χρησι
μοποιήσουμε τον έλεύθερο χρόνο γιά νά έτοιμάσουμε τόν άνθρωπο. Ό Κόρνφορθ αναφέ
ρει τά λόγια τού Sir Loon B a g rit: «Μέ την
πλήρη ανάπτυξη τού αυτοματισμού, έφοδιασμένου μέ τεχνικό έξοπλισμό επικοινωνίας,
υπολογισμού καί έλέγχου, ό άνθρωπος θά
γίνει πραγματικός κύριος... ή άχρηστη άπασχόληση θά καταργηθεΐ... ό άνθρωπος θά
μπορέσει νά έκπληρώσει τον ειδικό ανθρώ
πινο ρόλο του»*'.
Οί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι άκόμα καί οί
αστοί σημειώνουν όμόψωνα σάν χαρακτηρι
στικό φαινόμενο τής έποχής μας τό τεράστιο
ειδικό βάρος, που άπόχτησαν οΙ μάζες στην
κοινωνική ζωή καί τον αυξημένο καί πιό συ
νειδητό ρόλο τής μάζας στήν Ιστορική έξέλιξη. Οί σκοποί πρέπει νά βοηθούν τό ρό
λο τούτο, σκοποί πού δεν υποτάσσονται σ’
αυτή τήν άναγκαιότητα, δεν έχουν καμιάν ά
ξια. ΓΓ αυτό τά κηρύγματα τής έγκράτειας,
τού άσχητισμού, τής άπάρνησης τής ζωής
καί τής όμορφιάς της σάν σκοποί εΤναι ευ
νουχισμός τής όρμής καί^ τής δημιουργικής
δραστηριότητας τού λαού καί τής νεολαίας
καί ποτέ δέ μπορούν νά άποτελέσουν ιδα
νικά μιας γνήσιας δημοκρατικής κοινωνίας.
’Αντίθετα πρέπει, είναι χρέος, νά ευκολύ
νουμε τήν ιστορική πορεία, νά βάλουμε τέρ
μα σ ’ αυτή τήν εθνική καί κοινωνικά άπάνθρωπη καί χαοτική κατάσταση. Νά δώσουμε
ιδανικά αισιόδοξα, δημιουργικά, νά δώσουμε
πρό πάντων νέο νόημα στήν ελευθερία τού
άνθρώπου ή καλύτερα νά επικυρώσουμε καί
νά προσδιορίσουμε έπιστημονικά τόν έκ παραδόσεως ούμανισμό, ξαναβάζοντας τις άνθρωπιστικές επιστήμες στήν ύπηρεσίσ τού
άνθρώπου, όπως λέει ό Π. Σωσάρ. Μά γ ι’
αύτό είναι ανάγκη νά πλάσουμε τόν δημι
ουργικό άνθρωπο. Νά συνειδητοποιήσουν ό
λοι οί άνθρωποι τήν άνθρωπιά καί νά δημιουργηθούν οί υλικές καί πνευματικές συνθή
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κες, νά δοθούν οί δυνατότητες γιά σωστή
καί έντονη ανάπτυξη των δυνάμεών τους. Νά
γίνουμε όλοι ποιητές, νά βλέπουμε καί νά
διαμορφώνουμε τήν άνθρώπινη καρδιά καί τό
νού. Νά διαμορφώνουμε τήν κοινωνία. Οί άνάγκες, ό άνθρώπινος πόνος, ό άνθρώπινος
μόχθος, οί πόθοι τού ανθρώπου, τά όνειρά
του νά γίνονται βίωμα τής ψυχής τού καθενού. Νά ζήσει μέσα στον κάθε άνθρωπο τό
ανθρώπινο οέ μορφές, σε χρώματα καί κίνη
ση, νά ζήσει στό ρυθμό τής ζωής. Νά είναι
δεμένος κάθε άνθρωπος στον τόπο καί στό
χρόνο μαζί μ’ όλόκληρη τήν κοινωνία καί νά
γινει^ άξιος νά έξυψώνει τό κοινωνικό σύνολο.
Τό άτομο νά ένεργει δημιουργικά μέσα στό
φυσικό καί κοινωνικό περιβάλλον. Νά έχει
πόθο καί όρμή δημιουργική γιά πραγματο
ποίηση άξιων καί μάλιστα νά κάνει υπόθεσή
του τήν πραγματοποίηση καί τήν ύπεράσπισή τους.
/
'Αξίζει ν’ άναλάβουμε όλοι καί πρό πάν
των ή Νεολαία τούτο τό βαρύ έργο. Νά νιώ
σει, νά συνειδητοποιήσει, ότι τό γενικό νόη
μα τής ζωής της είναι νά μπεΐ κανείς στήν
υπηρεσία τής ίδιας τής ζωής. Δημιουργικά
νέοι καί νέες νά άντι σταθούν στήν καταστρο
φή τής μορφής τού άνθρώπου. Δημιουργικά
νά προχωρήσουν στή νέα κοινωνία, στή γνή
σια δημοκρατική, πού θά φέρει στήν ανθρω
πότητα «πλήρη καί τελειωτική άπολευτέρωση άπό τήν κυριαρχία των αυτοματικών δυ
νάμεων τής κοινωνικής έξέλιξης πάνω στον
άνθρωπο, νά γεννηθεί τό κράτος τής έλευθερίας, όπου ό άνθρωπος θά γίνει συνειδητός
κυρίαρχος τής φύσης καί των δικών του κοι
νωνικών σχέσεων. Ακριβώς αύτό θά φέρει τό
τέλος κάθε είδους άποξένωσης», όπως λέει
ό Τ. “Ο ΐζερμαν’4.
Ή παιδαγωγική έπιστήμη πρέπει νά συγ
χωνευτεί μέ τήν πρόοδο τού χτισίματος ένός
ούμανισμού άξιου νά εντάξει τήν τεχνική σ’
ένα γνήσιο άνθρωπισμό.
Θέλουμε μιά πλήρη άνθρωπότητα, ένα
νέο ήρωϊσμό καί μάλιστα άπό κάθε άνθρω
πο. ΓΓ αύτό καί τό βασικό είναι ή όλόπλευρη καλλιέργεια τού άνθρώπου, ή άκαταπόνητη διαμόρφωσή του νά γίνει δημιουργός τού
νέου κόσμου. "Οπως λέε· ό Γιάννης Ίμβριώτης181 «Τό άνθρώπινο είδος έχει παρουσια
στεί αργά μέσα στήν παγκόσμια εξέλιξη, εί- *
ναι νέο, ολοζώντανο καί μπροστά του ξα
νοίγονται άπέραντοι ορίζοντες. Ζωή σημαί
νει ανάταση, κίνηση, ανάπτυξη, ιστορία. Κι
έκείνη ή ζωή πού φωτίζεται άπό γόνιμα (δα
νικά, άθλεΐ καί γίνεται πορεία προς τήν
ελευθερία».
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Νά διασχίζεις την όδό μέ τ ' Απλωμένα χέρια —
ρυτιδωμένα χέρια, ραγισμένα χ έρ ια :
« μια δεκάρα, σάς παρακαλώ»,
μ ια δεκάρα, τ'έίδ εια χέρια.
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ΛΓά γινόταν κάποτε μια Επανάσταση —
άχι για τόν κατακόρνφο ήλιο τον ’Ισημερινόν,
την άπότομη Ιν δ ικ ή θάλασσα,
τους στεγνούς Αμμόλοφους που Αχνίζουν.
*Εδώ που άναπαύεται ό τοίχος
τον κοιμητηρίου τών Μ ω αμεθανώ ν
και άπορε? δ γνιός μου, παίζοντας
στη βεράντα με τονς φ οίνικες.
ΙΙλάΧ στα μνήματα, ΐίλ ά ϊ στά μνήματα.
*Ε κει που Ικτυλίσσεται Ανύποπτο
τό βλέμμα σου :
άλλοτε βυθισ μένο στο άναπάντεχο
της Ασύμμετρης θάλασσας,
άλλοτε άνορνγμένο στα κύματα
της μετακινούμενης Αμμουδιάς,
άλλοτε δολοφονημένο τελεσίδικα
Απ' τό εναλλασσόμενο απόσπασμα —
που είνα ι πληγιασμένα κουρέλια,
που είνα ι σαπισμένα σώματα,
που είνα ι άναρθρη σιωπή.

Ν ά γινόταν κάποτε μ ια 'Επανάσταση—
δχι μονάχα για τους άναρίΰμητους,
που βαδίζουν και χω ρίς πόδια,
δείχνουν άπρόοωπα τδ κενό
και μ έ φαγωμένα δάχτυλα*
μ ια 'Επανάσταση για μ ένα , εννοώ :
νά μ ε άναπαύσει—
νά μου υπεξαιρέσει τ ις κυκλικές νύχτες
τον αίματος,
τότε που σφαγιάζουν τδ σ π ίτι μας
ο ϊ καμπάνες'
σφραγίζουν οΐ καμπάνες την κάμαρά μου,
μ ε πολιορκούν και ω ρύοντα ι:
*μ η ν άναπαύεσαι,
εχεις πρόσυίπο και φωνή'
μ η ν ά ν α π α ύ ε σ α ι ».
III

Ν ά γινόταν κάποτε μια Ε πα νά σ τα ση.
άλλα μια 'Επανάσταση διαφορετική —
1*' άρχισει και νά μην τελειώ σ ει *
ή νά τελειώ σ ει δπως ενα ποίημα,
δπως ή τροπική βροχή.
Μ ιά Επανάσταση άληϋινά
δια φ ο ρετική: γιά τή χαμένη
ά δ ω ό τ η τ α.
Mogadischu, 1966
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Ματζουράνη
Φ α σ ι α ν ο ύ

Ή νύχτα αλλάζει τή μέρα απότομα στην κεντρική Αφρική, οέν προφταίνεις
νά χάσεις τόν ήλιο καί σκοτεινιάζει. Στο χωρίο παραλάβανε οί βραδινές σκοπιές.
Ό γέρο Μαπέγκο έπ’.θεώρησε ακόμα μιά φορά τό φράγμα, τίναξε τό μισοσβησμένο καπνό τή ; πίπα; στην παλάμη του, γύρεψε μέ τή ματιά του τό Ρουμπαγιούρα, τό μικρό σύντροφο τής σκοπιά; του. Τό παιδί ήρθε άλαφροπερπάτητο, κάθησε πάνω στήν πλατιά πέτρα, μάζοϊξε τά λιγνά του ποδάρια, οέν έβγαλε μιλιά, μο
νάχα χάϊδεψε τό σκύλο πού τό ακολουθούσε καί τόν έστρωσε δίπλα του σφυρίζον
τας άπαλά δυό φορές. 'Ύστερα έχωσε τά χέρια του μέσα στά κλαδιά τοϋ άγκα*
θωτοϋ θάμνου πού βρισκόταν μπροστά του κι άφησε τά μάτια του νά τρέξουν
απάνω στό πέταλο των λευκών στρατιωτών πού έζωνε τό χωριό του.
— "Ησυχα είναι απόψε, ψιθύρισε ό γέρος.
— "Ησυχα, άπάντησε ό Ρουμπαγιούρα, μονάχα βλέπω ουό καινούρια αύτοκίνητα.
— Τό ξέρω, ήρθαν τό μεσημέρι μέ πολύ στρατό.
Δέν ξαναμίλησαν. Τυλίχτηκαν στις μπαμπακερές κουβέρτες τους καί στήσανε
αύτί και μάτι στή νύχτα.
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Τήν Καλίγκα τή φύλαγαν οί τρεις πρωτόγεροι τού χωριού, ό μπαρμπα Φλά*
σκας. ό μπαρμπα Βώ δη; καί ό μπαρμπα Αύριο;, οί τιτλούχοι. "Αλλος κανείς οέν
είχε δει τήν Καλίγκα, τό μεγάλο ίερό τούμπανο καί τόν ήχο της ακόμα λίγες
φορές στή ζωή του τύχαινε νά τόν άκούσει ό κάθε μαύρος. Ό Ρουμπαγιούρα ήξερε
πώς ήταν ντυμένη μέ τό σκληρό δέρμα τού φοβερού θεριού πού ’πνίξε μέ τ’ άτσαλόχερά του ό Ραγκάτζο, δ γενάρχης τ ή ; φυλής πριν άπό αμέτρητα χρόνια. Ο τ α ν
γέρασε κάλεσε τρεις πιστούς του φίλους, τούς έχρισε στά μεγάλα άξιώματα τού
Φλάσκα, τού Βώδη καί τού Αύριο κ’ έδοσε στό λαό τό μεγάλο χρησμό, βαριά κλη
ρονομιά. «"Οσο θά χτυπά ή Καλίγκα, θά χτυπά κ' ή καρδιά τής φυλής». Ύστερα
ανέβηκε στά βουνά τού Φεγγαριού κ’ έγινε αθάνατος. Αυτά ήξερε ό Ρουμπα
γιούρα. θά τά ’λεγε καί στά παιδιά του καί κείνα στά δικά τους, έτσι τά μάθε
κι αυτός.
Δεκατέσσερα μαύρα κοράκια μπηγμένα μέ βέλος στόν τοίχο τής καλύβας
βλωμούσανε άποπνιχτικά. δεκατέσσερις μέρες οί άσπροι στρατιώτες τριγυρίζανε
το χωριό καί οέ μπορούσανε νά μπούν. Ψηλά χτισμένο, ενα πλατύ πέρασμα τό
ένώνει μέ τόν άλλο κόσμο, γύρω τριγύρω ποτάμια ή ξερή γλιστερή λάβα, δέν
αφήνει μήτε άγριοκάτσικο μήτε φίδι νά περάσει.

Οί άσπροι θέλανε την Καλίγκα. Τ ί άλλο να πάρουν από κείνο τό θεόφτωχο
χωριό εκτός άπό την καρδιά του; Παίρνανε τήν Καλίγκα, μαράζωνε δλάκαιρη
ή χώρα, λύγιζε, έπεφτε στά χέρια τους. Ό μπάρμπα Αύριος τό κατάλαβε άπό
την τρωτή μέρα, μάζεψε τό λαό, μίλησε. «Πώς θα παραδόσουμε τήν Καλίγκα
πού μάς προστάζουν, τού θά πάμε χωρίς καροιά, πουθενά όέ μάς περιμένουν νε
κρούς'. Καί φράξανε τό μοναδικό πέρασμα με κορμούς, χώσανε στή γή μπρός καί
πίσω μυτερά μπαμπού, πήρανε οί άντρες τά όπλα στά χέρια, πήρανε οί γυναίκες
τά παιδιά στην αγκαλιά καί περίμεναν. Δεκατέσσερις μέρες, σήμερα.
Ό παπάς άσπρος κάτασπρος δέρμα καί ρούχα μέσα σε πεντακόσους μαύ
ρους, γυρνά μέ ζαρωμένα φρύδια. Τόν βλέπεις πώς ψάχνει τρόπο νά φύγει, δέ
χτυπά πιά τήν καμπάνα, άνοίγει τήν πόρτα τής έκκλησιάς καί μπαινοβγαίνει
μονάχος του καθημερινή καί σχόλη. Οί δυό ξερακιανές καλόγριες πού τόν συν
τροφεύουν μένουν πάντα μέσα, ανθρώπου μάτι δεν τίς βλέπει. ’Απέναντι είναι οί
φίλοι του οί στρατιώτες, αυτός τούς έστειλε τό μήνυμα γιά ήν Καλίγκα, άλλος
δέν τδξερε πώς βρίσκονταν σ’ αυτό τό χωριό, φοβούνται τώρα νά έπιτεθουν μήν
τόν πάρει τό τυφλό βόλι. Οί μαύροι τό κατάλαβαν, τόν προσέχουνε σά φυλαχτό
τους, αυτός τού; φυλάει άπό τούς άσπρους, ή Καλίγκα από τό Θεό τους. Ξέρουνε
πώς απέναντι τους έχει ζώσει πολύς στρατός, πώς "δεκάλες πολυβόλα είναι στραμένα πάνω τους, έτσι καί τού; φύγει αυτός...
Ε κ είν η τήν ώρα σκάσανε στόν ουρανό τρεις πράσινε; φωτοβολίδες. Κατά<λαβε ό παπάς τό σημάδι, τό χαν συμφωνημένο άπό πρίν. Σε μιά ώρα θά γίνει
έπίθεση, ό στρατός δέ μπορεί πιά νά περιμένει. Γύρισε κ ’ είδε μέσα στήν έκκλησιά τίς δυό καλόγριες πού προσεύχονταν γονατιστές, δέν τίς ένόχλησε. Μάζεψε
τήν άσπρη φουστάνα του. τράβηξε άπό τή θέση τού σταυρού ένα βαρύ πιστόλι των
45 καί προχώρησε.
Τ ίς φωτοβολίδες τίς είδε καί ό Ρουμπαγιούρα. Πρώτη φορά του είδε πρά*·
σινα άστρα ν' άνεβοκατεβαίνουν στόν ούρανό. Τό χωριό ταράχτηκε, ποιός θεός
κατέβηκε τόσο χαμηλά έδώ στό Ρουεγκέρι ρωτιότανε, — χάζευε. Μέχρι πού οί
σφαίρες των λευκών ξάπλωσαν οσους δέν πρόφτασαν νά χωθούν στίς καλύβες.
Μονάχα ό σκύλος τού Ρουμπαγιούρα δέν πήρε χαμπάρι τίς φωτοβολίδες, εκείνος
τέντωσε τ αυτιά του, γρύλισε δυό φορές κι ώς νά κάνει τό παιδί νά τόν ησυχά
σει πήδηςε άπό τή βίγλα. χιόθηκε κάτω άπό τό φράγμα καί πέρασε άπέναντι.
Ό Ρουμπαγιούρα δέ μπορούσε ν’ άφήσει τό σκύλο νά πάει στούς εχθρούς. Ση*
χώθηκε, τού φώναξε δυό φορές* κέρωσε. Είδε τό σκύλο νά τρέχει, μπροστά δ

Ό παπάς άνοιξε τόν κύκλο τών στρατιωτών καί μπήκε. Σήκωσε τό χέρι του
ευλόγησε, σήκιοσε τό πόδι του κ’ έδοσε μιά κλωτσιά στά πλευρά τού Τούμπα

νά χύσει τό φαρμάκι της.
' Δκοτώστε τον, είπε δ παπάς καί γέλασε δυνατά σά νά γαύγιζαν δέκα τσα
κάλια μαζί.
Ο χι, φώναξε ό λοχαγός πού μπήκε στή μέση. Είναι αιχμάλωτος πολέμου.
" Οά σέ κοροϊδεύουν λοχαγέ μ’ ένα αιχμάλωτο δώδεκα χρονώ.
— Δέστε τον.
Ο: στρατιώτες τόν δέσανε στό μπροστινό προφυλαχτήρα ενός καμιονιού. Τό
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Πρώτη φορά είδε πράσινα άστρα ν' ανεβαίνουν στόν ουρανό.

παιδί καθόταν ήσυχα μέ τούς άγκώνες περασμένους στό σκληρό σίδερο καί τά
μάτια γιομάτα απορία. 'Ένας στρατιώτης μπήκε στό αυτοκίνητο κ’ έβαλε μπρός
τή μηχανή. Μαρσάριζε δυνατά και δ άέρας τού ζεματούσε τήν πλάτη. Δέν έβγαλε,
άχνα. Ή ξερε πώς οί λευκοί στρατιώτες βρίσκουν πάντα τέτοιες παράξενες μηχα
νές γιά νά περνάνε τήν ώρα τους.
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Στό χωριό δλοι κατάλαβαν πώς ό Ρουμπαγιούρα 0έ θά γυρνούσε πιά μά
ωστόσο κανείς δέν ήθελε νά τό παραδεχτεί. Ξέρανε τήν πονηριά του, ξέρανε καί
τήν αγάπη του γιά τό σκύλο του, αυτός θά 'μπαίνε καί στήν καρδιά τής Εύρώπης
γιά νά τόν βρει. 01 μαΟρε; γυναίκες κλαίνε πάντα γιά ένα παιδί, περισσότερο
γιά τό Ρουμπαγιούρα πού ήταν παιδί όλονών τους. Μάνα, πατέρα, δέ γνώρισε,
γίνανε πριν δέκα χρόνια ή πρώτη θυσία τής φυλής στόν άσπρο. Τά μικρά βλέ
πανε τΙς μανάδες πού ρουφούσαν τά δάκρυά τους, δέ ρωτούσανε, δέν τρομάζανε,
σιωπούσανε συνηθισμένα στόν πόνο. Οί τρεις πρωτόγεροι βγήκανε άπό τήν καλύβα
μέ τήν Καλίγκα, μαζέψανε τά παλληκάρια καί μιλούσαν σι^ά καί σίγουρα. «Παι
διά μου, είπε ό μπάρμπα Αδριος, δρόμους δέν έχουμε νά διαλέξουμε, ένας είναι
μονάχα, ή έλευτερία. Ανήφορος, κατήφορος, θά ίσι ©πατήσει* άγάντα». Οί άντρες
σκύψανε τό κεφάλι, κατάλαβαν, φύγανε. Μπήκανε στις καλύβες, σύρανε τή φωνή
τού άφέντη τής φαμελιάς. «Μπρός, σηκο)θεϊτε». Σταθήκανε μπροστά στόν άσπρο
θεό, σταθήκανε μπροστά στό μαύρο, ό Μαπέγκο χάραξε μέ τό μαχαίρι τό δάχτυλό
του, άκούμπησε μιά σταλαματιά αίμα στό ξόανο τού μαύρου θεού. «Σταγόνα τό
αίμα μου, ποτάμι των εχτρών μου» είπε, σήκωσε καί φίλησε τό μικρό του γιό,,
έσφιξε τό μπράτσο τής γυναίκας του καί τράβηξε γιά τό φράγμα, στή σκοπιά
του. Οί καλογριές προσεύχονταν πάντα ήσυχες μέσα στήν έκκλησιά γιά τή σω
τηρία τής ψυχής τους.
Ό παπάς σηκώθηκε δρθιος. Οί πέντε άξιωματικοί οέν κουνήθηκαν, έξακο-

01

στρατιώτες τον δέσανε

στον προφυλακτήρα τον καμιονιού.

λαύθησαν νά ρουφούν τή μπύρα τους άπό τα μεγάλα μ-ουκάλια τοδ κιλού, τό
πολεμικό συμβούλιο συνεχιζόταν.
— Ή μόνη σωστή λύση είναι αυτή πού σας προτείνω εγώ, είπε 6 παπάς.
— Λέ μπορώ, θά κάνουμε άκόμα μια προσπάθεια.
— Ή πίστη, ή πατρίδα, ή τιμή, κινδυνεύουν όσο υπάρχει ή Καλίγκα.
— θά την πάρουμε πάτερ μέ την έπόμενη επίθεση.
— Γιατί δεν την πήρατε μέ τις δυό προηγούμενες, λοχαγέ; Έ γώ μόνο ξέρω,
Ιγώ. Μονάχα το ξάφνιασμα, μονάχα ό τρόμος θά τούς νικήσει. Λεκα χρόνια ζωή
μ5 αυτά τά σκυλιά, τούς έμαθα.
— Κ ι άν σκοτώσουν τις καλογριές;
— Λοχαγέ, έχεις δει ποτέ ανθρώπους νά σούρνονται στα πόδια σου, Ιχεις
νιώσει τή χαρά τοΰ κυρίαρχου, έχεις ποτέ νικήσει μέ μιά μάχη δλάκαιρη χώρα;
’Ακολούθησε τή συμβουλή μου νά πάρουμε τήν Καλίγκα.
Ό λοχαγός άνασήκωσε τούς ώμους του και σηκώθηκε όρθιος κι αύτός. Τίναςε τό πανταλόνι του καί φώναξε τό χοντρό έπιλοχία νά του δόσει έντολές.
Ό Ρουμπαγιούρα πονοΰσε. Τό σύρμα πού τοΰ χάνε δέσει τά χέρια χωνότανε
στη σάρκα του, οί άγκώνες του πληγιάσανε περασμένοι στον προφυλαχτήρα. Τό

ή βροχή κρέμεται πάνω του, μιά ύ^ινα ούρλιάζει στο ^
^
τή φυλή του συμμάχησαν μέ τούς λευκούς.^ Ο χοντρο,
λ το$
άναποδογύρισε τό μπουκάλι πού κρατούσε, τον ε/.ουσ. με μ ^ ν .
' ,r
άγκώνα του έτσουζε δυνατά, δπως καί τά μάτια του, να κλαψει, νά φωνάξει θα
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γελάσει ό χοντρός, δέν τοϋ άρέσει* οί άσπροι γελούνε πολύ «άσχημα. Λύστε τον,
διάταξε τούς στρατιώτες πού καθόταν στην καμπίνα τοϋ καμιονιού. Κόψτε ένα
μικρό δέντρο καί πελεκήστε τά κλαδιά. Τρεις φορές σαν τό μπόι τοϋ μικρού.
« Έ χ φουκαρά μου, είπε ό έπιλοχίας καί χάιοεψε μέ τήν άρβύλα του τό στήθος
τοϋ μαύρου, Ιχ φουκαραδάκι καί συ». Κ ’ Ιφτυσε.
Ό Ρουμπαγιούρα ένιωσε φοβερό πόνο μόλις τό αίμα κυκλοφόρησε έλεύθερο
στις φλέβες του. Οί στρατιώτες τοϋ πέταςαν ένα τσεκούρι στα πόδια.
— Λυτό έδώ νά κόψεις. Αύτό. Είναι στα μέτρα σου.
Τό χωριό είδε πάλι τά μεγάλα άστρα, άσπρα αυτή τη φορά αντί πράσινα.
Τά αυτοκίνητα γυρίσανε τά φανάρια τους ίσια στό φράγμα, ένα άλλο πιό δυνατό
φώς, μακρύ καί πηχτό, έφερνε βόλτα τις καλύβες. Οί στρατιώτες έρχόντουσαν
άργά, σίγουρα, χωρίς προφύλαξη, στή μέση είχαν ένα τζιπ μ’ ένα κοντάρι στερεωμένο άπάνω, δέν ήταν σημαία, ήταν ένα φρεσκοπελεκημένο δέντρο μ ’ ένα
μαύρο παιδί δεμένο στην κορφή. Δίπλα πήγαινε ό παπάς τυλιγμένος στά μακρό
στενα χρυσά άμφιά του έτοιμος θαρρείς νά μπεί στήν έκκλησιά νά λειτουργήσει.
Μέ τό να χέρι κρατούσε τό πετραχήλι καί τό πιστόλι άπό κάτω καί μέ τ’ άλλο
ένα μεγάλο χωνί πού τό κουνούσε σά θυμιατό.
Σήκωσε τό χωνί, έβγαλε τη γλυκιά τελετουργική φωνή του.
— ’Αδελφοί μου, σάς φέρνω τήν άγάπη τού θεού, γονατιστέ. Σάς φέρνω τήν
άγάπη τοϋ Βασιλιά μου, φραθείτε. Μή ρίξετε τουφεκιά, μή ρίξετε βέλος, θά σκο
τώσετε τό παιδί. Δόστε τήν Καλίγκα, θά τό σκοτώσουν οί στρατιώτες, δέ μπορώ
πιά, δέν τούς κρατώ. Τ ί είναι ένα τούμπανο, σώστε τά παιδιά σας, τή ζωή σας,
Ιλάτε ν’ αγαπηθούμε.
ΙΙίσω άπό τό φράχτη δέν έβγαινε τσιμουδιά. Βλέπανε τό μαύρο παιδί του;
παλουκωμένο, σφίγγανε οί άντρες τά όπλα στά χέρια, βαριά ή απόφαση, σκεπά
ζανε οί γυναίκες τά μούτρα τών παιδιών νά μή βλέπουν. Άνασηκώθηκαν πίσω
άπό τό φράγμα, άμίλητοι, σκληροί, βλέπανε τό στρατό σαν πελώρια αράχνη νά
’οχεται, βλέπανε τό παιδί άκούνητο ψηλά, βλέπανε τόν παπά πασίχαρο ν’ άνεβαίνει τόν ανήφορο, περίμεναν τήν όρμήνια τών γέρω ν άργοϋνε. Τ ή σιωπή, αυτή
τή φοβερή σιιοπή πού σκέπαζε καί τά δυό στρατόπεδα τήν ξέσκισε μιά φωνή, μιά
φωνή πού δέν κρατιότανε, δέ χο>ρούσε πιά μέσα στά γυναικεία στήθια.
— Ρουμπαγιούρα...
Ό Ρουμπαγιούρα ένκοθε καί δέν ένιιοθε πιά τόν πόνο. Στήν άρχή πόνεσε
πολύ, τοϋ δέσανε χέρια καί πόδια, άπό τούς καρπούς καί τούς άστραγάλους, στά
κουτσουρεμένα παρακλάδια τοϋ δέντρου μ ' ένα ψιλό σύρμα πού τό στρίψανε μέ
τανάλια. Τώρα δέν πονοϋσε πολύ, μόνο τό κεφάλι του δέ μπορούσε νά στήσει,
νόμιζε πώς άκουμποΰσε βλάκερη ή γή στήν κορφή του, τό σήκωνε μιά στιγμή
καί πάλι ξανάπεφτε άόύναμο στό στέρνο του. ΙΙήρε τό μάτι του κόσμο συναγ{ΐένο
στό φράγμα, Θεέ τών λευκών γιατί νά φαίνονται δλα τόσο κόκκινα άπό δώ πάνω ς
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Ό μπάρμπα Φλάσκας, ό μπάρμπα Βο>δης καί ό μπάρμπα Λϋριος είχανε κά
μ ει τό σχέδιό τους. Κρατήσανε κοντά του; τρείς άντρες, τό Μαπέγκο τόν στείλανε
μέ τήν όρμήνια τους στό φράγμα. Ξύρισαν γρήγορα τά κεφάλια τών άντρών.
άλειψαν μέ τήν ίερή κεραμιδιά μπογιά τά μέτωπά σους, βαριά ευθύνη τούς πε
ριμένει, δέ φτάνει μήτε τό αίμα τους νά τήν ξεπληρώσουν. Δέν ήταν ακόμα και
ρός νά μάθουν αυτοί οί άντρες τό μεγάλο μυστικό, μήτε νά δοϋν ήταν δμιος
άνάγκη. «Μιά φορά τό λιοντάρι στή ζωή του μπορεί νά βγάλει φτερά καί νά
πετάξει, έμείς δέν Ιχουμε καιρό νά περιμένουμε. Μπάτε στήν καλύβα καί πιάστε
τήν Καλίγκα. Δέν είναι ένα μεγάλο τούμπανο, μή γελαστείτε, είναι ένα μεγάλο
κατάβαρο μυστικό, μή λιγοψυχήσετε, είναι ή καρδιά τής φυλής». Οί τρεις γέροι
ξαλάφρωσαν. νΑκου, είπε ό μπάρμπα Βώδης, τί σιωπή είναι αυτή, τρεχάτε στό
φράγμα, έμείς χρειαζόμαστε θόρυβο, βουή μεγάλη τήν ώρα πού θά πετάξουνε τά
λιοντάρια.
ΟΙ στρατιώτες άνέβαιναν, πλησίαζαν τό χωριό. Ό Ρουμπαγιούρα δέ σήκωνε

-'Λ το κεφάλι. Αναστέναζε μονάχα βαθιά, άπό κ ε ί καταλάβαινες πώς ακόμα ζοΰσε.
Ό προβολέας έσκιζε τό σκοτάδι, ή σιωπή όμως ήταν πάντα καταθλιπτική. Μόνο
ό παπάς τή διέκοπτε άραιά καί που «ελάτε στο δρόμο τοΟ Θεού, λυπηθήτε τό
Ρουμπαγιούρα, παραδόστε τήν Καλίγκα, ξορκισμένη ν ά ’ναι». Σήκωνε τό κεφάλι
κα! παρακολουθούσε τό σταυρωμένο παιδί, έπαιρνε ένα τάσι νερό άπό τό φαντάρο
δίπλα του καί τού τό πετούσε στα μοϋτρα, μήν παραδόσει τό πνεύμα πρίν τής
ώρας του.
Ό Μαπέγκος τράβηξε δυνατά τα σκοινιά στό φράγμα κι άνοίξανε οί μικρέ;

Εύλογοϋσε τά όπλα τους 6 παπάς μέ τό χωνί. Συνήρθαν·. Στήσανε τά βαριά αυτό
ματα. Μήν πλησιάζετε φώναξε ό παπάς, τό ποτάμι δέν ακούσε, όπως βέν άκοϋν
τά ποτάμια, ό κόσμος κοιτούσε ψηλά τό Ρουμπαγιούρα, ήθελαν νά τόν φτάσουν,
ν’ αγγίξουνε τό παλούκι του, νά τ* αρπάξουνε, νά φύγουν μαζί μέ τό μάρτυρά τους.
«Τ ήν Καλίγκα» φώναζε 6 παπάς, κανείς δέν τού 'οίνε σημασία, «πϋρ, ούρλιασε,
πΟρ . Οί σφαίρες θέρισαν τά πρώτα μαύρα στάχια χωρίς διάκριση. ΙΙέφταν πάνω
στους στρατιώτες οί άντρες, φεύγανε οί γυναίκες μέ τά παιδιά στήν αγκαλιά,
χωνόντανε στά σκοτάδια, κρυβόντανε άπό τό |ΐάτι τού λευκού, σωνόντανε. Τό μοιρολόι
απλώθηκε στις σκοτεινές πλαγιές, ώραν τήν ώρα αυγάτιζε. Λίγοι μαύροι παγι
δεύτηκαν στό χωριό. Βάλανε φωτιά οί στρατιώτες σέ δυό καλύβες γιά νά βλέπουν
καλύτερα, φεύγουν, ούρλιαξε πάλι ό παπάς, γκρεμίζοντας τά βράχια, σκοτώστε
του: · παίξανε μέ τίς τρομαγμένες γυναίκες, τσαλαπατήσανε παιδιά, σκοτώσανε,
χορτάσανε αίμα, ησύχασαν.
Ό παπάς βγήκε άπό τήν καλύβα τής Καλίγκα ζαλισμένος. Άκούμπησε στό
χάρτινο τοίχο, κάτι») άπό τά δεκατέσσερα βρώμια κοράκια, πώς είναι δυνατό ψμ
θύρισε, πώς είναι δυνατό. Μέσα δέν υπήρχε τίποτα, μιά μισοσβησμένη φωτιά
μονάχα κ' ένα μικρό ξόανο γυναίκας ξεδιάντροπα σκαλισμένης. νΕσφιγγε τά χέρια
του, δίπλα του οί μπανανιές μέ τά πελώρια φύλλα τους τού φάνηκαν σά φαντά-

πατάς, ήρθαν, σκότωσαν, θά φύγουν, αυτός πώς θά ςαναπιάσει τά ήνία τού κό
σμου πού τού ’φυγαν άπ" τά χέρια;

μπορούσε νά βλέπει ένα μαύρο παιδί πού κοιτούσε ψηλά γιομάτο Ιλπίδα. Σ ή ΐκωσε
το βαρύ πιστόλι του.
I ρ εΐ: μικρές σταλαγματιές αίμα άνακατεύτηκαν γρήγορα μέ τή βροχή στό
ττήΟος ιού Ρουμπαγιούρα καί κύλησαν μέχρι κάτω στή γή. Οί τελευταίες του.
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ΤΟ Β ΑΤ Ι ΚΑΝΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τοϋ Ί ού λιο υς Σ τρ ο ϊνό φ σ κ ι
Μεταφράζει ό Θάνος Γραμμένος

Μέ τό τέλος τού προηγουμένου χρόνου έ
ληξαν καί οΐ έργασίες τής 21ης Οικουμενι
κής Συνόδου τής Καθολικής έκκλησίας, πού
κράτησαν περίπου τέσσερα χρόνια. Ή σύ
νοδος πήρε την όνομασία «Βατικάνουμ - II»*.
Είναι πλέον καιρός νά βγάλουμε συμπε
ράσματα και ν’ άναλύσουμε τη γραμμή, πού
άκολουθεΐ γιά τήν άνάπτυξή της ή Καθολι
κή έκκλησία, στήν περίοδο του Πάπα Παύ
λου τού 6ου.
"Ολες αυτές οΐ μοτκρές συζητήσεις ήταν
άπόδειξη κάποιας έναρξης φιλελευθερισμού
στόν καθολικισμό, ή άπλώς καί μόνο ήταν
τό «φύλλο συκής» γιά νά καλύψει την άντιδημοκρατική συγκρότηση τής έκκλησίας; Ή
σύνοδος έλαβε ουσιαστικές, θετικές άποφάσεις ή περιορίστηκε σε ήμίμετρα;
Ή άλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.
Τό δλον ζήτημα έξαρτάται άπ' τόν τρόπο
πού θά έξετάσουμε τά αποτελέσματα. Δ η
λαδή θά έξετάσουμε τό πρόβλημα «έσωτερικά», εκτιμώντας τις μεταβολές πού έπήλθαν μέσα στην ίδια τήν καθολική έκκλησία
από τό 1962 ή «έξωτερικά» οπότε θά έκτιμήσουμε τό άν καί σε ποιό βαθμό αυτές οι
αλλαγές συμφωνούν μέ τις άναπροσαρμογές πού πραγματοποιούνται στο σύγχρονο
κόσμο.
Χωρίς άμφιβολία, στην καθολική έκκλη
σία, άρχισε
πριν άπό μερικά χρόνια μιά
κρίση, πού γίνεται μέ τήν πάροδο τού χρό* ’Απ’ βλες τΙς Οικουμενικές συνόδους, μό
νο δύο πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη. ‘Η πρώ
τη στα 1869-1870 καί ή δεύτερη στα 19· 2-1965.

νου όλο καί πιο βαθειά. Τήν ύπαρξη αύτής
τής κρίσης άναγνώρισε ό πάπας Ιωάννης ό
23ος πριν άπό έξη χρόνια, σε δηλώσεις του
σχετικές μέ τήν έπικείμενη — τότε
σύγ
κληση τής Οίκουμενικής Συνόδου.
‘Ακόμα τήν παραμονή τής πρώτης σύγ
κλησης τής συνόδου, όσοι μίλησαν γιά τήν
άνάγκη πού έχει ή έκκλησία νά άνανεώνεται
συνεχώς, έθεωρήθηκαν σάν ταραξίες, σχεδόν
σάν έπαναστάτες. Παρόμοια βιβλία, όπως
των καθολικών θεολόγων
Κιούνγκ, Ράνερ,
Ράτσιγκερ, Κονγκάρ καί ντέ Λουμπάκ, θεω
ρήθηκαν στή Ρώμη σάν αίρετικά συγγράμ
ματα. 01 έκκλήσεις γιά άλλαγή στήν έκκλησιαστική λειτουργία γιά τήν άνάγκη άνεξιθρησκείας καί γιά μεταρρυθμίσεις στήν πα
πική εξουσία, προκάλεσαν τό συγκαταβατικό
ειρωνικό μειδίαμα πολλών καθολικών. Καί
όμως δλα αύτά έγιναν, κατόπιν, θέματα τών
συζητήσεων τής συνόδου. Καί παρά τό γεγο
νός δτι δεν βρήκαν αντανάκλαση στά ψηφί
σματα, πού έξέβοσε, έπαψαν δμως νά θεω
ρούνται ταμπού.
Ή πρώτη δυνατή σύγκρουση μεταξύ των
μεταρρυθμιστών καί τών συντηρητικών έγινε
άκριβώς στήν άρχή τών έργασιών τής συνό
δου. Μιά ήλιόλουστη φθινοπωρινή ήμέρα τού
1962, στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων έγινε
κάτι πού έμοιαζε μέ έκρηξη βόμβας: ό καρ
δινάλιος τής Δ. Γερμαινίας Φρίνκς καί ό Γάλ
λος καρδινάλιος Λενάρ άρνήθηκαν τήν πρόσ
κληση τού Βατικανού καί έπρότειναν τήν συγ
κρότηση εθνικών επισκοπικών συνδιασκέψεων,
γιά νά είναι πιο έγκυρη καί πιο αντιπροσωπευ
τική ή σύνοδος. Ή πρότασή τους έγινε άποδεκτή. Καί εΐχε άποφασιστική επίδραση στήν

πορεία των εργασιών της συνόδου. Καί, χωρίς
άμφιβολία, θά έχει απήχηση και στην πε
ρίοδο, πού άρχισε ήδη, (μετά τη σύνοδο).
Στην άρχή την τακτική υπεροχή είχε ή
παράταξη που υποστηρίζει την έξουσία τού
Βατικανού (ή όποια ελέγχεται άπό τούς Ι 
ταλούς), πού κυριαρχείται άπό τό πνεύμα
τού δογματισμού καί είναι δεμένη μέ τον
παραδοσιακό σχολαστικισμό. Αύτή ακριβώς
ή έξουσία καθόρισε τή σύνθεση των προπα
ρασκευαστικών επιτροπών που έπεξεργάστηkocv τό σχέδιο τού σχήματος*. Οί ενέργειες
αύτές βασίζονταν στην προϋπόθεση ότι «τό
ανοργάνωτο πλήθος» των συνοδικών πατέρων
θ’ άκολουθούσε πιστά τις όδηγίες τής παπι
κής έξουσίας. Ή συγκρότηση όμως τών έπισκοπικών ένώσεων, που έφθασαν στις 45, έδοσε τή δυνατότητα στους έπισκόπους όχι
μόνο νά διαλέξουν σύμφωνα με τις δικές τους
αντιλήψεις τά μέλη τών συνοδικών επιτροπών
(έκτός έκείνων, έννοείται, που όρισε ό ίδιος
ό πάπας), άλλά και νά δημιουργήσουν δε
σμούς μεταξύ τών χωριστών έθνικών όμάδων
και νά δυναμώσουν μ' αύτό τόν τρόπο τή
θέση τους απέναντι στό Βατικανό.
'Ε τσ ι έψθασε ή 20ή Νοεμβρίου του 1962
όπου οί έπίσκοποι μέ πλειοψηφία τών δύο
τρίτων άπέρριψαν τό σχήμα «περί άποκαλύψεως» πού έπεξεργάστηκε ή προπαρασκευα
στική έπιτροπή τού Βατικανού και πού έξηγούσε τίς άμοιβαΐες σχέσεις άνάμεσα στή
Βίβλο καί τις παραδόσεις μέ τό πνεύμα τής
συνόδου τού Τρύντεν (πού ήταν ή σύνοδος
τής άντιμεταρρύθμισης). "Ετσι πάρθηκε μιά
σημαντικότατη άπόφαση στον τομέα τής θεο
λογίας. Αύτό έγινε δυνατό χάρη στις ριζικές
άλλσγές στό γεωγραφικό χώρο τού καθολικι
σμού. Στό Βατικάνουμ - I», πού συνήλθε στά
1869- 1870, οί έπίσκοποι τών μή εύρωπαϊκών χωρών, πού πήραν μέρος στή σύνοδο,
μόλις έφταναν τούς έκατό. Στό «Βατικά
νουμ - 11> (1 9 6 2 - 1965) οί μή ΕύρωπαΤοι έπίσκοποι άποτελούσαν τά δύο τρίτα τών με
λών τής συνόδου.
Ή τεράστια πλειοψηφία τών μή Ευρω
παίων συνοδικών πατέρων προσχώρησε στήν
όμάδα τών μεταρρυθμιστών τής Κεντρικής
Εύρώπης καί τής Γαλλίας. Ή γαλλική επ ί
δραση ήταν ίδιαίτερα αίσθητή μεταξύ τών
άντι προσώπων τής ανατολικής έκκλησίας, τού
Καναδά καί τών επισκόπων τών άφρικανικών
χωρών πού έχουν δεσμούς μέ τή Γαλλία. Στή
συντηρητική παράταξη άνήκε κυρίως ή όμάδα
τών όπισκόπων τής κεντρικής καί νότιας Ι 
ταλίας καί τής Ισπανίας. Αύτή ή παράταξη
έπέμενε πεισματικά σέ έντελώς φορμαλιστιθέσεις πού καταλήγουν στό σχολαστικι
σμό. Μεταξύ τών συντηρητικών, όμως, δεν
υπήρχαν άνθρωποι εξαιρετικής διάνοιας, καί
συτό άκριβώς επιτάχυνε τήν ήττα τους.

, ‘-‘/.^ΙΑα; ονομασία τών άποοάσεων της
ανόδου.

Φάση διπλωματικών έλιγμών
Σύμφωνα μέ μιά παροιμία τού ΒοΤΠκανού,
στις οίκουμενικές συνόδους πρώτα εμφανίζε
ται ή φάση τού άνθρώπου, ύστερα ή φάση
τού διαβόλου καί, τέλος, ή φάση τού θεού.
Τήν τέταρτη καί τελευταία σύγκληση τής
συνόδου τού «Βατικάνουμ - 11» ένας Γάλλος
επίσκοπος την ονόμασε «Φάση διπλωματι
κών έλιγμών». Πραγματικά, σέ δλους εκεί
νους πού παρακολούθησαν προσεκτικά τήν
πορεία τής συνόδου, ήταν φανερό ότι ή σύγ
κληση τού 1964 τέλειωσε άποτελεσματικά
τίς έργασίες της. ’Απεναντίας τό 1965, ή
σύνοδος άσχολήθηκε μέ τήν τυπική διατύ
πωση τών έγγραφων πού είχαν άπομείνει.
Μήπως αύτά τά έγγραφα ήταν χωρίς ση
μασία; Μήπως δέν προκάλεσαν τόν γεμάτο
πάθος άντίλογο; Κάθε άλλο, άντιρρήσεις ύπήρχαν πάρα πολλές. Παρ’ όλα αύτά οί θυελ
λώδεις συγκρούσεις τού 1964 δέν έπαναλήψθηκαν. Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός ότι
άκόμα καί κατά τίς συζητήσεις τού 13ου
σχήματος, πού έξηγούσε τή θέση τής έκκλη
σίας στό σύγχρονο κόσμο, όσοι συμμετείχαν
στις συζητήσεις δέν είχαν νά φέρουν κανένα
καινούργιο έπιχείρημα καί έπαναλάμβαναν τά
παλιά. Δημιουργήθηκε ή έντύπωση ότι καί
οί συντηρητικοί καί οί μεταρρυθμιστές είχαν
έξαντλήσει τά πυρομαχικά τους. Ή περίοδος
τών δυνατών άντι θέσεων είχε περάσει, καί ή
πλειοψηφία τόσο τής δεξιάς όσο καί τής
άριστεράς πτέρυγας τής συνόδου, προσπαθού
σε μέ διπλωματικότητα νά σκεπάσει τή διά
σπαση καί νά έπιδείξει τήν δήθεν άκλόνητη
ένότητα τού καθολικισμού.
Κάτω άπ* οτύτές τίς συύθήκες μόνο ξεχω
ριστές ομάδες άσχολήθηκαν μέ τά τελευταία
σοβαρά θέματα πού άπέμειναν καί πού προκάλεσαν συγκρούσεις. Γιά παράδειγμα, ό έπίσκοπος τής Αίγυπτου Ζόκμπι άφιέρωσε τήν
όμιλία του στην υπεράσπιση τού «μικρού
διαζυγίου», δηλαδή έπρότεινε νά παραχωρηθεΐ τό δικαίωμα οπούς έγκοπαλειμένους συ
ζύγους νά δημιουργήσουν νέα οίκογένεια. Καί
ό έπίσχοπος τής Βραζιλίας Κόοπ — έδώ πού
τά λέμε ό μόνος — τόλμησε νά παραβιάσει
τά ταμπού τού καθολικισμού καί νά δόσει τή
μάχη γιά τήν άπελευθέρωση τών Ιερωμένων
άπό τό χρέος τής «άγαμίας». Γρήγορα όμως
ήρθε ή άπάντηση άπό τόν ίδιο τόν πάπα.
Σ έ όξύ πόνο άνακάλεσε στήν τάξη τόν έπίσκοπο Κόοπ καί άπαγόρευσε ν’ άνακοινωθεί
ό έτοιμος, άπό πρίν, λόγος του.
Άνάμεσα άπό τίς έγκυχλίους, τά σχήματα
καί τις δηλώσεις πού διατυπώθηκαν κατά
τήν τελευταία σύνοδο, τέσσερα είναι έκεϊνα
πού μπορούν νά έπισύρουν περισσότερο τήν
προσοχή μας: ή διακήρυξη γιά τις σχέσεις
μέ τίς μή χριστιανικές θρησκείες, ή διακή
ρυξη γιά τήν άνεξιθρησκεία, ή έγκύκλιος γιά
τά καθήκοντα τών επισκόπων καί τό σχήμα
γιά τή θέση τής θρησκείας στό σύγχρονο
κόσμο.
Μεγαλύτερη άντί δράση προκ άλεσε τό πρώ-
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το άιτ’ αύτά και ιδιαίτερα το σημείο όπου
γίνεται λόγος για τις σχέσεις μέ τους Ε 
βραίους. Ό συγγραφέας της εγκυκλίου καρ
δινάλιος Μπέα οπτό την άρχή χρειάστηκε νά
κάνει πόλεμο σέ δύο μέτωπα: κατά τών δι
πλωματών τής εκκλησίας τής Ρώμης και κατά
των συντηρητικών θεολόγων. Τελικά όμως τό
κείμενο αλλάχτηκε πολύ κ’ έτσι ή άπήχησή
του άδυνάτισε σέ μεγάλο βαθμό.
Παρ’ όλ' αύτά και σ’ αύτή την άδύναηη
μορφή του προκάλεσε τη δυσαρέσκεια στην
άκρα συντηρητική πτέρυγα τής συνόδου, πού
έχει ένωθεΐ σ’ ένα είδος μαχητική όργάνωση
τήν «C oetus internationalis Pa 1rum·» (Δ ιε
θνής "Ενωσις Πατέρων). Αυτή ή ένωση άρ
χισε μιά προκλητική έκστροττεία κοττά τής
διακήρυξης. Ή επιστολή πού υπογράφονταν
άπό τον 'Ιταλό έπίσκοπο Κάρλυ, τόν αρχιε
πίσκοπο τής Βραζιλίας Ζιγκαούντ και τόν
πατέρα Μαρσέλ Λεφέβρ, τόν άρχηγό τού τά
γματος τού Α γίου Πνεύματος, προκάλεσε
πραγματικό σκάνδαλο. ΟΙ συγγραφείς τής
έπι στολής συμφωνούσαν στήν ότι κρίση τού
αντισημιτισμού μόνο στις περιπτώσεις θρη
σκευτικού ή φυλετικού χαρακτήρα. "Οσο γιά
τόν αντισημιτισμό πού έχει οίκονομικά, κοι
νωνικά ή πολιτικά κίνητρα απαιτούσαν νά
άναγνωριστεΐ ώς παραδεκτός.
Αύτή ή έπίθεση τών συντηρητικών συνο
δεύτηκε άπό τή*ν άντισημιτική έκστρατεία
τριών δεκάδων περίπου κοσμικών όργανώσεων
τών καθολικών στις Ήνωμ. Πολιτείες, στήν
Ισπανία, ’ Ιταλία και στήν Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή.
Μιά άπό τις μπροσούρες, πού δημοσιεύτη
καν — ένα άνώνυμο παμφλέτο στή γερμανική
γλώσσα, τούς συγγραφείς τού όποιου πρέπει
νά άναζητήσουμε άνάμεσα στις τρομοκρατι
κές οργανώσεις τών νεοναζιστών — στηρίχτη
κε κατά τά φαινόμενα στίς θέσεις τών άγιων»
Αυγουστίνου, Ιερωνύμου, 'Αμβροσίου καί Θω
μά τού Άχινάτη.
Παρά τις αντιδράσεις πού άναφέραμε, ή
διακήρυξη ψηφίστηκε μέ 1763 ψήφους έναντι
250 κατά καί 10 άποχών. Σ έ μιά ψηφοφορία
βουλής, αυτό τό άποτέλεσμα θά μπορούσε
νά θεωρηθεί ώς περιφανής νίκη. Έδώ, όμως,
ή σχέση τών άριθμών έχει διαφορετική ση
μασία. 01 είδικοί παρατηρητές σημείωσαν ότι
αυτό τό ντοκουμέντο συγκέντρωσε τον μεγα
λύτερο άριθμό ψήφων «κοαά».
Τήν ίδια όργισμένη αντίσταση συνάντησε
και τό σχήμα γιά τή θέση τής καθολικής εκ
κλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Ιδ ια ίτερ α θυ
ελλώδη αντίδραση στο στρατόπεδο τών συν
τηρητικών προκάλεσαν δυο σημεία του: τό
σημείο πού άναφερόνταν στο ζήτημα τού πο
λέμου καί τής ειρήνης καί έκείνο πού έθετε
τό ερώτημα άν πρέπει ή σύνοδος νά διαμορ
φώσει τή θέση της σχετικά μέ τόν κομμου
νισμό.
Πρέπει νά άναγνωρίσουμε ότι ήταν δύσκο
λο στήν Καθολική 'Εκκλησία νά επεξεργα
σ τεί τέτοιο ντοκουμέντο, διατυπωμένο μέ τόσο
πάθος καί πειστικότητα γιά τήν ειρήνη, όσο

ήταν ή εγκύκλιος τού πάπα Ιωάννη τού 23ου
«P acem in T erris» (« ’ Επί γής Ειρήνη»).
Παρ' όλ’ αύτά μερικοί περίμεναν άπό τήν
εκκλησία νά διατυπώσει νέες θέσεις, σύμφω 
νες μέ τήν έποχή τών θερμοπυρηνικών όπλων.
Ενας άπό τούς έξέχσντες εκπροσώπους τής
προοδευτικής πτέρυγας τής συνόδου, ό 'Ολ
λανδός καρδινάλιος Άλφρινκ άπαιτούσε τήν
καταδίκη άπό τή σύνοδο όλων τών είδών τών
όπλων μαζικής καταστροφής, όχι μόνο τής
«βρώμικης» άλλά καί αυτής άκόμα τής «κα
θαρής» άτομικής βόμβας. Περισσότερο άποφασιστικός έμψανίστηκε ό άρχιεπίσκοπος τού
Παρισιού καρδινάλιος Φελτέν: «Ή κοινή γνώ
μη - δήλωσε — περιμένει, πριν άπ’ όλα τήν
πλήρη καταδίκη κάθε πολέμου, Ιδιαίτερα δέ
τού σημερινού. Τό σχήμα δίκαια απαιτεί τόν
στιγματισμό τών όπλων μαζικής καταστρο
φής — άτομικών, βιολογικών, χημικών. ’Αλλά
γιά τό σκοπό αυτό, γιά τήν άπαγόρευση
δηλαδή τού πολέμου στον πλανήτη μας, ή
φωνή τής ώοκλησίας είναι άχόμη πολύ άδύ
νατη. Χωρίς άμψιβολία, ή εκκλησία πρέπει
νά διακηρύττει τήν άλήθεια στον κόσμο. Άλλά
θεμελιώδης έπιδίωξή της πρέπει νά είναι ή
άνάληψη συγκεκριμένων ένεργειών προς αύτή
τήν κατεύθυνση».
Εναντίον αυτών τών έκκλήσεων μίλησαν
πολλοί. Καί πρώτοι άπ’ όλους οί έπίσκοποι
των Ήνωμ. Πολιτειών. Ό έπίσκοπος Χένεν
άπό τήν Ούάσιγκτων άπαιτούσε όπως ή έκκλησία νομιμοποιήσει τή χρησιμοποίηση τής
άτομικής βόμβας «γιά τήν εξασφάλιση τής
ειρήνης καί τής έλευθερίας στή γή». Κατά
τή γνώμη τού ύψηλού αυτού έκπροσώπου τού
καθολικισμού, είναι άπαραίτητο νά δοθεί
«πλήρης έλευθερία ένεργειών στον άγώνα έναντίον τού μαχητικού άθεϊσμου». Παρόμοια
άποψη διατύπωσε καί ό Ά γγλος έπίσκοπος
Μπέκ καί μερικοί άλλοι.
Ή «Διεθνής "Ενωσις τών Πατέρων» (πού
άναφέραμε πιό πάνω) προσπαθούσε νά επι
τύχει άπό τή σύνοδο τήν καταδίκη τού κομ
μουνισμού. Στήν έγγραφη έκκλησή της, που
έκυκλοφόρησε, μ’ αυτό τό θέμα, κοττόρθωσε
νά συγκεντρώσει τις ύπογραφές 450 έπισκόπων. Ό Ιταλικός τύιτος δημιούργησε μεγάλο
θόρυβο έξ αιτίας αυτής τής έκκλησης. Τελικά
καί αύτή ή έπίθεση τών συντηρητικών κατέ
ληξε σέ φιάσκο. Κατά τήν ψηφοφορία σχε
τικά μέ τά θέματα τού 13ου σχήματος, μόνο
μερικές δεκάδες έπισκόπων ψήφισαν κατά τής
έπίσημης διατύπωσης ή όποια άποσιωπούσε
τό πρόβλημα τού κομμουνισμού (πράγμα πού
πολλοί παρατηρητές χαρακτήρισαν σάν τα
κτικό διπλωματικό έλιγμό ). Στο τέλος τών
έργασιών τής συνόδου ή συντηρητική πτέρυγα
τών έπισκόπων δοκίμασε νά κινητοποιήσει
γιά άλλη μιά φορά τις δυνάμεις της. Κατά
τήν τελική ψηφοφορία επί τού συνόλου τής
έγκυκλίου, 251 ψήφισαν «εναντίον». Τό σχή
μα, εννοείται, έγκρίθηκε.
Τά υπόλοιπα κείμενα δέν προκάλεσαν τόση
αντίσταση. "Ετσι ή σύνοδος ένέκρινε τό ψή-

φ.σμα γιά τα έπισχοπικα καθήκοντα και έτπκύρωσε τήν απόφαση, το υ αττο πολύ πριν
είχε ανακοινώσει ό τάπας, γ«α τη δημιουρ
γία έτ.σκοτ.κού συμβουλίου, σαν συμβουλεύ
σ ο υ οργάνου. Τό συμβούλιο θα συγκαλειται, βέβαια, οστό τον ττσττα (ό ο ™ °ς
καθορίζει και την ήμερησια διαταξη), άλλα
01 αντιπρόσωποι στο συμβούλιο επίσκοποι
κάθε χώρας μττορούν κάθε φορά να εκλέγον
ται άττό τά όργανα της χώρους τους. Παρά
τό γεγονός ότι αυτό τό συμβούλιο δέν περιο
ρίζει την έξουσία τού πάπα, ή δημιουργία
του άποτελεΤ ριζική άλλαγή στο τηρούμενο
μέχρι σήμερα σύστημα. Δέν συνάντησε έπί
σης αντίσταση ή διακήρυξη για τήν άνεξιθρησκεία. Αύτή ή ίδια διακήρυξη στη σύγ
κληση τής συνόδου τού 1964 προκάλεσε
πραγματική θύελλα. Ή θέση αύτή ανατρέπει
τήν άπό αιώνων παράδοση και πρακτική τού
Βατικανού. 'Ακόμα και στα 1885 στην έγκύκλιο «im m ortale dei» (περί άθανασίας τού
θεού), πού έξέδοσε ό πάπας Λέων ό 13ος,
άναφέρονταν ότι κάθε κράτος ύποχρεούται νά
άναγνωρίσει έπίσημα κάποια θρησκεία και
νά τής παραχωρήσει τό μάξιμουμ τών προ
νομίων. Ουσιαστικά, όμως, όπου ή καθολική
έκκλησία ήταν ισχυρή τό κράτος υποχρεώ
θηκε νά υπερασπίσει τά προνόμιά της και νά
άρνηθεΤ αύτό τό δικαίωμα στις άλλες θρη
σκείες. ’Αλλά εκεί όπου ή καθολική έκκλη
σία ήταν άδύνατη και έμφανίζονταν σάν θρη
σκευτική μειονότητα, άπαιτούσε τήν καθιέ
ρωση τής άνεξιθρησκείας καί τής άνεκτικότητας.
Στή σημερινή διακήρυξη αναγνωρίζεται τό
δικαίωμα κάθε άνθρώπου νά διαλέξει έλεύθερα τή θρησκεία πού προτιμά (ή καί κα
μία). Παρ' όλο πού έναντιώθηκαν, στήν πα
ραχώρηση αύτού τού «δικαιώμοττος», πολλοί
Ιταλοί καί Ισπανοί έπίσκοποί, ή άπόφαση
έλήφθη σχεδόν όμόφωνα. Υποστηρίζεται δέ
δτ« αυτό ήταν αποτέλεσμα τών επεμβάσεων
ισχυρών κύκλων τής Δυτικής Γερμανίας, οΐ
όποιοι άνησυχούν γιά τήν έπικίνδυνη έπιδείνωση τών σχέσεων μεταξύ τών καθολικών καί
τών προτεσταντών στή χώρα τους.

*Η Σύνοδος τών δύο Παπών
Σχετικά μ’ αύτό δέ μπορούμε νά μή θυ
μηθούμε τον άνθρωπο πού κάλεσε τούς συνο
δικούς, στήν τελευταία φάση τής συνόδου
(όπως δήλωσε καί κατά τήν πρώτη σύγκλησή της τό 1962), νά δημιουργήσουν τις άπαραίτητες προϋποθέσεις «χάριν τής έλευθερίας
της συνειδήσεως καί τής θρησκείας», γιά τήν
αποκατάσταση άμοιβαίων ψιλικών σχέσεων
μεταξύ τής Καθολικής : Εκκλησίας καί τού
συ/χρονου κόσμου. Αύτή τήν έκκληση έκανε
° »
Ρονκάλι (ό Ιωάννης ό 23ος),
γιος ενός χωρικού άπό τό Μπέργκαμο, όταν
βρισκόταν στον ποστικό θρόνο. ΠροτγμοΠΊκά,

πολλοί σήμερα κάνουν τήν ερώτηση: δέν ξεχάστηκαν άραγες άπό τήν έκκλησία οί υπο
θήκες τού Ιωάννη τού 23ου; Ό Ιταλός
καρδινάλιος Λερκάρο, πού άνήκει στήν όμάδα
τών μεταρρυθμιστών, δημοσίευσε πριν λίγο
καιρό στο μηνιαίο περιοδικό «Μουλίνο» ένα
έκτεταμένο άρθρο, όπου έθετε τό έρώτημα
άν άκολουθεΤται ό δρόμος γιά τήν άνανέωση
τής εκκλησίας, σύμφωνα μέ τις
υποθήκες
τού Ιωάννη τού 23ου, ή μήπως οεύτές οί υπο
θήκες υπήρξοχν άττλώς ό σπόρος πού έπεσε
πά./ω σέ βραχώδη γή, χωρίς νά κατορθώσει
νά πιάσει γερές ρίζες; Μήπως, ρωτάει ό Λερκάρο, αύτά γιά τά όποια άγωνίστηκε ό Ι ω 
άννης 6 23ος, έχουν παραμεριστεί έξ αιτίας
τών άντιδράσεων τών «σοφών», «έμπειρων» καί
«καλλιεργημένων» ανθρώπων άπό τούς όποιους
δέν έχει έλλειψη ή Ρώμη;
‘ Ο Λερκάρο δέν άπαντάει στο έρώτημα.
"Οταν δμως κατά τή σύγκληση τής συνό
δου τό 1964, ό καρδινάλιος Φρίνκς έπέδοσε
στον πάπα τή διαμαρτυρία τριάντα καρδι
ναλίων, γιά τήν έπέμβαση τής παπικής έξουσίας στις εργασίες τής συνόδου, ό πάπας
Παύλος ό 6ος έκμεταλλεύτηκε τήν ευκαιρία
γιά νά άσκήσει κριτική κατά τής μεταρρυθμιστικής πτέρυγας τής συνόδου. Ή Καθολική
Έκκλησία, δήλωσε, «είναι μέν κοινωνική όργάνωσις, άλλά όχι σοσιαλιστική». Καί δπως
διασάψησε, πιό σύμφωνο μέ τό Ιδεώδες τού
καθολικισμού θεωρεί τό κοινωνικό σύστημα
τής Δυτικής Γερμανίας...
Ή θέση αυτή τού πάπα έπέδρασε άναπόψευκτα στις τελικές άποψάσεις τής συνόδου.
Ό "Οσκαρ Κούλμαν, παρατηρητής άπό τή
Λουθηρανική Έκκλησία στή σύνοδο καί διά
σημος έρμηνευτής τής Βίβλου, μιλώντας γιά
τά αποτελέσματα τού «Βατικάνουμ - 11», πα
ρομοίασε τή σύνοδο μέ τό χορό δπου οί χο
ρευτές κάνουν ένα βήμα μπρος, ένα πίσω,
ένα άριστερά καί ένα δεξιά καί, ουσιαστικά,
μένουν πάντα στό ίδιο σημείο.
Ά λλά παρ' δλα αύτά τό ρήγμα πού άνοι
ξε ό Ιωάννης ό 23ος στό τείχος τής έκκλησιαστικής άπομόνωσης γίνεται βαθύτερο καί
πλοττύτερο. Ή Καθολική Έκκλησία, ό συντη
ρητισμός τής όποιας καθορίζονταν τόσο άπό
τήν δογματική μισαλλοδοξία όσο καί άπό
τούς στενούς δεσμούς της μέ τήν άπολυταρχία καί την άριστοκρατία, δέν μπόρεσε νά
μή λάβει ΰπ’ όψη της τήν κολοσσιαία άνάπτυξη τής γνώσης σ ’ όλους τούς τομείς καί
τις άλλαγές στή ζωή τής άνθρωπότητας κατά
τά τελευταία πενήντα χρόνια. Γ Γ αύτό μι
λώντας γιά τό «Βατικάνουμ - 11» δέν πρέ
πει ν’ άγνοούμε πώς κινητήρια δύναμη τής
«επανάστασης» πού συγκλονίζει τον καθολικι
σμό είναι ή πραγματικότητα τής δεύτερης
πεντηκονταετίας τού 20ού αιώνα. Ή έκκλησία
άν θέλει νά διατηρήσει τήν ύπαρξή της δέν
μπορεί πλέον νά στηρίζεται στις άφηρημένες
παραδόσεις άλλά πρέπει νά λαβαίνει σοβαρά
υπόψη της τά κυριότεοα στοιχεία αυτής τής
πραγ ματικότητας.

/
Ά πό την έττοχη τού 1870, πού ή πρώτη
σύνοδος του Βατικανού καθιέρωσε τό δόγμα
γιά τό αλάθητο τού πάπα, έπήλθαν ριζικές
άλλαγές στον κόσμο. Στη βαθειά άναδι άρ
θρωση της άνθρώπινης κοινωνίας, πού πρα
γματοποιείται στην έποχή μας, δεν είναι δυ
νατό νά άντιπαραθέσει κανείς μια όλσκληρωτική Ιεραρχία. Την Καθολική ’ Εκκλησία
δεν μπορεί νά την διευθύνει ένας άνθρωπος.
’Απ' αυτή την άντίληψη πηγάζει καί τό πνεύ
μα τού άποκεντρωτισμού καί τής συλλογικότητας των επισκόπων καί ή δημιουργία των
έθνικών επισκοπικών ένώσεων. Τό Βατικανό
δεν μπορεί επίσης νά κλείσει τά μάτια στή
διαδικασία που συντελείται γιά την άπελευθέρωση τής σύγχρονης κοινωνίας άπό την έπιρροή τής έκκλησίας. «Ή έκκλησία — άνάφερε ένας άπό τούς συμμετέχοντες στή σύνο
δο — δεν μπορεί νά θεωρήσει ώς άπωλεσθείσα τή μισή άνθρωπότητα».
Τό «Βατηκάνουμ - 11» βρίσκεται, βέβαια,
πολύ πιο πίσω άπό τις σύγχρονες άπαιτήσεις. "Ενας άπό τούς ήγέτες των μεταρρυ
θμιστών ό Χάνς Κιούνγκ άναγώρισε δτι «στήν
ουσία, τά κείμενα πού έξέδοσε ή σύνοδος
είναι καθυστερημένα σε σύγκριση μ’ αύτό
πού έγινε ήδη πραγματικότητα μέσα οπήν
καθολική έκκλησία».
Ά πό έξωτερική άποψη οΐ έργασίες τής συ
νόδου είχαν σάν άποτέλεσμα 16 όγκώδη κεί
μενα πού καταλαμβάνουν 250 σελίδες στή
λατινική γλώσσα. Τά κείμενα αυτά διαφέρουν
καί κατά τή σημασία καί κατά τήν έκτασή

τους. (Μόνο τό σχήμα γιά τή θέση τής £κ.
κλησίας στο σύγχρονο κόσμο καταλαμβάνει
ένα ολόκληρο β ιβ λ ίο !) Ανάμεσα δε σ’ αύτό
είναι τέσσερα σχήματα, εννέα έγκύκλιοι καί
τρεΐς διακηρύξεις. Γενικά, μπορούμε νά διαι
ρέσουμε αυτά τά κείμενα σε δυο βασικές
κατηγορίες: σ ’ έκείνα πού άναψέρονται στήν
καθολική έκκλησία καί στό χριστιανισμό άπό
γενική άποψη καί σ ’ έκείνα πού συνδέονται
μέ τήν προσπάθεια έξεύρεσης μιας κοινής
γλώσσας μέ τό σύγχρονο κόσμο. Αλλά ή
σημασία δλων αυτών είναι τόση δση θά δύ
σουν — μέ τις ένέργειές τους — οΐ ίδιοι ο!
καθολικοί στά αμέσως έπόμενα χρόνια.
Παρά τό γεγονός άτι στό Βατικανό έχουν
έπέλθει πολύ λιγότερες άλλαγές άπ’ δ,τι στόν
υπόλοιπο καθολικό κόσμο, ή πέτρα που κύ
λησε άπ’ τήν κορυφή τοΰ βουνού, είναι αδύ
νατον πιά νά σταματήσει. Τό κλείσιμο τών
έργασιών τής συνόδου άνοίγει ένα νέο στά
διο στή ζωή τής καθολικής έκκλησίας. Κι
ούτε μπορεί κανένας νά υποστηρίξει δτι τερ
ματίστηκε ή διαμάχη τών δυο άντιθέτων τά
σεων πού έμφανίστηκοτν στή σύνοδο. Τό άντϊθετο μάλιστα: οΐ συζητήσεις καί οΐ διαμά
χες στή σύνοδο ήταν μόνο τό πρελούδιο τής
μάχης πού άναπτύσσεται ήδη μέσα στόν κα
θολικό κόσμο. Ά πό τήν έκρηκτική ύλη (έτσι
όνόμασαν οΐ συντηρητικοί έπίσκοποι τά έπικυρωθέντα ντοκουμέντα) έξέχει τό φυτίλι. 01
διαμάχες θ' άρχίσουν, ούσιασπικά, δταν οΐ
πιστοί θά μελετήσουν τά κείμενα καί θό
άπαιτήσουν τήν εφαρμογή τους στή ζωή.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Γ Ι Α ΜΙ Α Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Ω Ν
Του Γεράσιμου Λυχιοφδόπουλου

. . . άς φέγγει τώρα τόσο μακρυά, στο έκτο
πάτωμα. *Εγώ γιορτάζω ακόμα την έπέτειο
ττ)ς άμμου γαντζωμένος χρόνια και χρόνια σέ
κείνο τον Αύγουστο. Αέν Θέλω νά ξεχάσω τ ί
ποτα—είν' εύκολο νά ξεχνάς κι είναι σά νά
πεθαίνεις...

I

Τά δάση πού όνειρεύεσαι καίγονται τά χαράματα
φεύγουν οί φίλοι Ενας ένας, τούς παίρνει τό ασανσέρ
ή χλόη γίνεται άχυρο κ' ή νιότη μνήμη χλόης
τά δάση πού ονειρεύεσαι καίγονται τά χαράματα
μπουζούκι καί μπετόν άρμέ
— κάτω απ' αυτή τη μπότα μεγαλώσαμε
όμως θέλω νά ξέρεις
δεν κλαίω, δέν τραγουδάω, δέν έλπίζω τίποτα
(μόνο άποχαιρετάο) τούτο τό χρυσάφι πού κυλάει χωρίς έπιστροφή
άπ' τΙς δικές μου φλέβες στά ξένα χρηματοκιβώτια.)

II
Ή δεντροφύτευση δέν πέτυχε
ξεθώριασαν οί Εκδρομές κιτρίνισαν τά 19 μας χρόνια στίς φωτογραφίες
κουφάρια από παλιά τραγούδια αγιάζουνε τή σκόνη τού δρόμου, τή σκόνη των χειλιών
ώρες κομμένες ρύρριζα άπ' τή νιότη μας, ώρες δλοζώντανες άκόμα, μοιρασμένες
σ' δλα τά φέρετρα
^τό γράσσο, στό μελάνι και στό μέταλλο
ή δέντρο φύτευση δέν πέτυχε παλιέ μου φίλε
κοίτα σέ πόσο χαμηλές Ελπίδες έδυσε τό μέλλον
κοίτα πού κοίτονται οί άνεμοι πού ανάθρεφες σελίδα τή σελίδα
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χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά πού δέν θά γίνουνε σημαίες
τρικάταρτα όνειρα πού λυώνουνε στήν πρωινή δμίχλη
III

Χτες ακόμα ήμαστ’ έτοιμοι νά πεθάνουμε μαζί τους
σήμερα ζούμε κοιτώντας το ρολόι
γιατί ή χλόη γίνεται άχυρο κι ό Αύγουστος Σεπτέμβρης
για τί ή νιότη διαρκεί οσο μιά διαδήλωση
έρχεται ή ώρα κ ’ οί άρχηγοί σημαίνουν υποχώρηση
τραβιούνται πίσω τά νερά μένουν ξανά γυμνές οί ξέρες
ανακαλούνται οί ποταμοί καί τά τραγούδια των νεκρών
«ήτανε λάθος!» «ήτανε λάθος!» β άνεμος πού σήκωσε σημαίες
τώρα οί σημαίες κοίτονται στά καταστατικά
άνακαλούνται οί ποταμοί καί τά τραγούδια των νεκρών
οί λέξεις πούβαζαν φωτιά γίνονται πάλι λέξεις
για τί
μόνο
κάθε
κάθε
χτές

ή νιότη διαρκεί οσο μιά διαδήλωση
το πολυβόλο συνεχίζει νά θερίζει τά χρόνια μας
μέρα σκύβουμε περισσότερο ν’ άποφύγουμε τις σφαίρες
μέρα ξεχνάμε τούς φίλους πού σταμάτησαν νά γερνούν
άκόμα ήμαστ’ έτοιμοι νά πεθάνουμε μαζί τους

σήμερα ζούμε κοιτώντας το ρολόι.

IV
Α νοίγω τά παράθυρα κι β άνεμος δέν μπαίνει
έλπίοα την ελπίδα χάσαμε τή ζωή
έλπίδα τήν έλπίδα βρήκαμε τήν καρδιά λυο^μένη
αύτο πού περιμέναμε δέν πρόκειται νά 'ρθεί.
Πού ’ναι τ' ολόρθο μέτωπο, άσπίδα καί σπαθί;
(έλπίδα τήν έλπίδα βρήκαμε τήν καρδιά λυωμένη)
πού ’ναι τά μπράτσα πού ’ σπρωχναν τβν ήλιο ν’ ανεβαίνει
πού ’ναι ή φωτιά, πού ’ναι ή φωτιά ή αυριανή;
Α νοίγω τά παράθυρα κ’ ή νύχτα μεγαλώνει
— πόσες φορές πρασίνισεν άπάνω σου ή γή
παιδί τού πολυβόλου τού στίχου μου καταγωγή
καταγωγή τής νιότης μου σκιά γονατισμένη
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πόσες φορές πρασίνισεν άπάνω σου ή γ ή ;

V

Σ . Π. 23-7-65
Κόντρα στό δακρυγόνο καί τό ραδιόφωνο
κόντρα στή συμμαχία των αρχηγών
κόντρα σέ σένα καί σέ μένα
πού θά 'μαστέ αύριο νεκροί στις πολυθρόνες μας
...Ικλαιγε ή γριούλα δίπλα μου
(δλα χαμένα σαν τά είκοσι μου χρόνια
κ5 ή κάθε μέρα φεύγοντας παίρνει μαζί της τό κουράγιο
παίρνει τά στήθη πού ’φραζαν τό δρόμο σέ σφαίρες καί βρισιές)
Ικλαιγε ή γριούλα δίπλα μου κ’ έπαιρνε ό τόπος φως άπό άλλες μέρες
τραγούδια μουδιασμένα βγαίναν ξανά περίπατο στά χείλια
τραγούδια τόσο μακρινά τόσο περήφανα καί τόσο απελπισμένα
— Ικλαιγε ή γριούλα δίπλα μου στηρίζοντας στά κόκκαλά της την 'Αθήνα...

VI
τά ποιήματα των παιδικών μου φίλων
Σκαλίζοντας τις στάχτες συναντώ τά πλούσια ποτάμια πού σωπάσαν
κοιμάται ή χλόη τής προύτης μας φωνής κ' έγώ τή νανουρίζω
γιατί κουράστηκε, για τί δέν τήν καταλαβαίνω πιά, γιατί
κ’ έγώ ό ίδιος κάποτε κλείνουμαι σέ δυό φύλλα χαρτί καί κλαίω
«ή ζωή προχωρεί» μέ βήμα παρελάσεως
μέ διορισμούς καί συνοικέσια
τσαλαπατώντας τή ζωή «ή ζωή προχωρεί»
— έγώ έμεινα πίσω, στή μέση τοΟ δρόμου
γιορτάζοντας λησμονημένες έπετείους, ξένες καί δικές μου
μαζεύοντας κάλυκες άπό σφαίρες καί κίτρινες παλιές σελίδες
δέν ήθελα νά ξεχάσω τίποτα — είν’ εύκολο νά ξεχνάς κ’ είναι σά νά πεθαίνεις
έμεινα γατζωμένος σ' έκεΐνο τόν Αύγουστο βουλιάζοντας μαζί του
τώρα μές στά συρτάρια μου άνασαίνουν οί φωτιές σας
μές στά τραγούδια μου παφλάζουνε τά 19 σας χρόνια.
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Ε ικ. 1, (άριστερά). Ζευγόσπιτα «εν σειρά»: σύνολα πού θυμίζουν περισσότερο τείχος παρά σπί
τια. Εικ. 2, (δεξιά). 'Η άρρηκτη ενότητα χτίσματος και τοπίου: ασυναίσθητη, χωρίς πρόθεση,
τυχαία, αποτέλεσμα της διαλεκτικής τοΰ ενστίκτου.

ΣΤΑ

ΠΕΥΚΑ

ΟΡΗ
Είναι πανύψηλο βουνό τα Λευκά δρη, που
πυργώνεται ατά δυτικά της Κρήτης, σκο
πεύοντας τά Οψη, θαλασσωμένο ανάμεσα Κρη
τικό και Λιβυκό πέλαγος. Φημισμένο άπό
τούς επικούς αγώνες τών Κρητικών ενάντια
σέ κάθε κατακτητή: Βενετσιάνο, Τούρκο,
Γερμανό. Σ τις νότιες πλαγιές του, πού κατε6α ί νουν με τρομαχτικές πτώσεις στ ή θάλασ
σα τού Λαδικού πέλαγους, άπλώνεται ή η
ρωική, ή αιματοβαμμένη έπαρχία: τά συγ
κλονιστικά Σφακιά. Οί κορφές στά Λευκά ό
ρη κρατούν χιόνια καί τό καλοκαίρι καί τρι
γυρίζουν ένα θαυμαστό όροπέδιο σέ ύψος
1050 μ., τό όροπέδιο τού ‘Ομαλού. "Ενα
μεγάλο επίπεδο κομμάτι γης άνεβασμένο στά
σύννεφα καί τριγυρισμένο άπό άγρια καί γυ 
μνά θεόρατα βράχια. Τά κρητικά αγρίμια,
οί αίγαγροι τών Μινωϊκών σφραγιδόλιθων,
πλανιώνται στίς μαδάρες, τά φαράγγια, καί
στις δασωμένες πλαγιές τού απειλητικού βου
νού. Ε ρ η μ ιά καί ησυχία. Κοπάδια καί βο
σκοί. Βοσκοί μέ στιβάνια, βράκες, σφηνωτό
γενάκι· εμφάνιση ήρωική καί άγρια, ψυχές
ακατάβλητες τυλιγμένες σέ τρυφερές, παιδι
κές καρδιές. 01 βοσκοί καί τά χτίσματά
τους, άραιά - αραιά, τά «μητάτα», τά τυρο
κομία τους.

Κείμενο, Σχέδια
Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τοΰ
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"Αλλοι κάτοικοι τού υπερήφανου καί απροσ
πέλαστου όροπέδιου εΤναι οί ζευγάδες, οί καλ
λιεργητές της ορεινής αυτής γής, πού έρ
χονται καί μένουν εδώ ψηλά λίγες μέρες τό
χρόνο: την άνοιξη στη σπορά καί τό κα-

Ely.. 3. eΑδρής κατασκευής αλώνια: μεγάλοι
κύκλοι απάνω στη γη.
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λοκαίρι στο θερισμό. Τό χειμώνα δεν υπάρ
χει ψυχή, τό οροπέδιο εΐναι άκατοίκητο. ΟΙ
βοσκοί μέ τά κοπάδια κατεβαίνουν χαμηλό
τερα που δέν έχει τόσο χιόνι, οί ζευγάδες έ
χουν φύγει πιο νωρίς.
Τά σπίτια τών ζευγάδων, τά «ζευγόσπιτα»,
πού τούς στεγάζουν κατά τή λιγόχρονη πα
ραμονή τους έδώ άπάνω, εΐναι λίγα, άραιά,
καί σκορπισμένα σέ μερικές μεριές έκεϊ πού
τελειώνει ό κάμπος καί άρχίζουν οί πλα
γιές, στά ριζοβούνια, στήν παρυφή του όροπέδιου. Γ ι’ αυτό καί ή πίσω πλευρά τους, ό
πίσω τοίχος τού κάθε σπιτιού βρίσκεται πάν
τα μισοχωμένος στο έδαφος. ’Ακόμα παρατη
ρούμε πώς τά ζευγόσπιτα χτίζονται σκόρ
πια καί μεμονωμένα, άλλά καί μαζί κολλητά
«έν σειρά», αποτελώντας σύνολα πού θυμί
ζουν περισσότερο τείχος παρά σπίτια (είκ.
1). Τά παράξενα αύτά χτίσματα συνθέτουν
μια άραιοχτισμένη, άπόκοσμη μικροπολιτεία,
μέ διαβατικούς, μέ εφήμερους κατοίκους. Τά
χτίσματά της ταπεινά, χαμηλά, ισόγεια, α
πό ξερολιθιά, μέ χοντρούς τοίχους, χωρίς πα
ράθυρα, μέ μιά πόρτα μονάχα (είκ. 2 ). Δ ε
μένα σφιχτά μέ τό περιβάλλον, δέν προβάλ
λουν, δέν ξεχωρίζουν, ταυτίζονται καί εΐναι
άφομοιωμένα άπό τό τοπίο, χωνεύοντας μες
τις πτυχές καί μπλέκοντας μέ τούς περίγυ
ρους τών βράχων. Ή άρρηκτη ένότητα χτί
σματος καί τοπίου (είκ. 2 ). Ο! πέτρες καί
τό περίπλοκο δίχτυ τών αρμών τής ξερολι
θιάς πού τις τυλίγει, στο πρώτο πλάνο* οί

βράχοι και οί θάμνοι τής πλαγιάς σέ έγκάρδια όδοιπορία, στο δεύτερο πλάνο· τεχνική έρμηνεία και επανάληψη τού φυσικού μοτίβου.
’Ασυναίσθητη, τυχαία, χωρίς πρόθεση, απο
τέλεσμα τής διαλεκτικής τού ενστίκτου.
"Ενας λάκκος, ένα κούψωμα των βράχοον,
χρησιμεύει για στέρνα που μαζεύουν τό νερό
τής βροχής. ‘Αδρής κατασκευής άλώνια (είκ.
3 ), μεγάλοι κύκλοι απάνω στη γή, που την
περιψέρειά τους τή σημαδεύουν άκανόνιστες
πέτρες και τον πάτο τους τόν στρώνουν πά
λι χοντρόπετρες ή τόν σχηματίζει ό βράχος
και ή ψυσική γή.
Οί πέτρες πού χτίζονται τά ζευγόσπιτα
είναι ανώμαλοι άσβεστόλιθοι, για τί σχιστό
λιθους δεν έχει τό βουνό, έτσι που ό τοίχος
παίρνει ένα απίθανο, ένα κυκλώπειο για τις
διαστάσεις του σπιτιού πάχος. Ή στέγασή
τους γίνεται μέ τό πανάρχαιο, τό προϊστο
ρικό κρητικό δώμα: κορμοί δέντρων άκατέργαστοι κι ανώμαλοι, ό ένας μετά τόν άλλον
σέ μικρή απόσταση, γεφυρώνουν τά ανοίγμα
τα των στενόμακρων αυτών σπιτιών. Κλαριά

Κ Ρ Η Τ Η Σ
Ε ίκ . 4. Κυματιστές, τρικυμισμένες ξύλινες
όροφές.
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και χώμα core πάνω, τά «φυαλλώματα» και
ή «λεπίδα», συμπληρώνουν την κατασκευή καλύψεως, σχηματίζοντας κυματιστές, τρικυμι
σμένες οροφές (είκ. 4 ).
"Οταν τό ςκχρδος του «ζευγόσπιτου» εΐναι
μεγαλύτερο, για νά στεγαστεί μέ κοντότερα
δοκάρια, ϊσομοιράζεται σέ δυο μέ μια μεγά
λη ξύλινη δοκό ακατέργαστη, τό «μισοδόκι»1
(είκ. 5 ,6 ) ή «ποταμό», πού υποστηρίζεται
από ένα ξύλινο στύλο διχαλωτό, τό «λυρατζή»' (είκ. 5, 7 ). Στην είκ. 5 τό «μισοδόκι»
δεν είναι άτόφιο, άλλα ματιστό, και τά δυό
κομμάτια του ενώνονται καί πατούν άπάνω
στο «λυρατζή». 'Ανάμεσα «μισοδοκιού» καί
«λυρατζή» βάζουν τη «σψράγκα», ένα κομμά

τι ξύλο χοντρό, ένα προσκεψάλι είδος κεφα-ιΙ
λοκόλονο (είκ. 7 ), πού υποστηρίζει τό «μισοδόκι» καλύτερα σέ μεγαλύτερο μήκος, και
ακόμα κάνει δυνατή τήν κατασκευή του μέ
δυό κομμάτια. Τέλος, σπάνια, υπάρχουν καί
ζευγόσπιτα μέ δύο στύλους. Οί ξύλινοι αυ
τοί στύλοι, πού υποστηρίζουν τό δώμα, συνιστοΰν δομικά στοιχεία τού σπιτιού πού τά
συναντούμε ήδη στήν Κρήτη καί στά Μινωϊκά σπίτια2 καί παλάτια* της.
Τζάκι ή (φούρνος δεν υπάρχει στά ζευγόσπιτα, δυό πέτρες σχηματίζουν τήν πυροστιά,
ό καπνός γεμίζει τό εσωτερικό τους βυθίζοντάς το σέ πυκνή άποπνιχτική όμίχλη, καί
βγαίνει άργά άπό τό μοναδικό άνοιγμα τού!
σπιτιού, τήν πόρτα. Μερικά κλαριά σχημα
τίζουν τό κρεββάτι. Μ ιά-δυό θυρίδες άνοί-

Ε ικ . 6, (άνω αριστερά). *Ερειπωμένο ζευγόσπ ιτο: τό «μισοδόκι» και οί στρώσεις τον δώ
ματος. Ε ικ. 7, (κάτω αριστερά). ’ Ερειπωμένο
ζενγόσπιτο : διχαλωτός στύλος, κεφα/.οκόλονο,
ματιστό «μισοδόκι». Είκ. 8. Κάποτε ζευγάσπιτο ύψώνεται άπάνω σ’ ενα ανάβαθρο, είδος
έξωστάκι.
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Ely.. 0. Δ (χώρο
ζευγόσπιτο μέ
«στεγαστό»: ή
πρωτόγονη ξύλι
νη κατασκευή:πα
ραστέκεται την
πανάρχαιη ξερο
λιθιά.
γονται στους τοίχους καί χρησιμεύουν σαν
μικρά ντουλάπια γιά μικροπράγματα.
Τέλος, καμμιά φορά, τά ζευγόσπιτα υψώ
νονται απάνω σέ ένα άνάβαθρο, είδος έξωστάκι (είκ. 8). Κάποτε πάλι έξω άπό τήν
πόρτα υπάρχει ένα υποτυπώδες, ένα στοιχει
ώδες, προστώο μέ δυο στύλους καί δώμα
χωμάτινο φτιαγμένο (είκ. 9 ), πού συνεχίζει
τή δωμάτινη σκεπή, κατ’ επέκτασή της, ένα
είδος πρόδρομος σαν άφρικάνικο πρόστεγο'.
Συνθετότερες κατόψεις σπιτιών προκύπτουν
άπό τήν υποδιαίρεση τού απλού στενόμα
κρου ορθογώνιου τής τυπικής κάτοψης τού
πλατυμέτωπου ζευγόσπιτιου, μέ έναν έγκάρσιο τοίχο, σέ δύο* μέσα στον τοίχο αύτό τό
τε χτίζεται καί ό «λυρατζής», χωνεύεται, καί
τήν παρουσία του εκεί δέν τήν μαρτυρούν
παρά οί δυο άκρες τού προσκεφαλιού - κεφαλοχόλονου πού προεξέχει δεξιά κι άριστερά
άπό τον καινούργιο διαχωριστικό τοίχο- στήν
περίπτωση αυτή δημιουργεΐται ένα δίχωρο
πιά πλατυμέτωπο σπίτι, πού στον τοίχο τής
πρόσοψής του άνοίγεται καί δεύτερη πόρτα.
Παράθυρα κι έδώ σ’ αυτή τή λύση, σ ’ αύτή
τήν .εξέλιξη τού σπιτιού, δέν υπάρχουν, υ
πάρχουν μονάχα δυο πόρτες (είκ. 13).
Αλλη συνθετότερη παραλλαγή ζευγόσπιτου, μέ προσθετικό χαρακτήρα καί προσθε
τική προέλευση, προκύπτει άπό τό συνδυα
σμό δυο ή τριών άπλών μονόχωρων ζευγόσπιτων πού σχηματίζουν Γ ή Π στήν κάτοψη,
και πού συναρμόζονται μέ μιά στεγαστή ήμιπερίκλειστη
στοά άνάμεσά τους, αδρής
μορφής καί αρμογής, πού λέγεται «στεγαστό» (είκ. 10), «όξιώστης» ή «παραντάνα».
Τό «στεγαστό» σά στοιχείο λειτουργικό
KCt*
^ο^οιχεΐο τής κτιριολογικής διάρθρωσης ένός άπλούστατου σπιτιού, δπως είναι
το ζευγόσπιτο, μπορεί νά θεωρηθεί γενετικά
ΟΤ| οφείλεται καί δτι έχει προκόψει κατά έ

ναν τρόπο καί κατά ένα νόμο αυτόματης γέ
νεσης, μονάχο του- κόπτω άπό οργανικές άδήριτες άνάγκες τής ζωής: τών ύλικών, τών
τρόπων κατασκευής, τού κλίματος κλπ. Ω σ
τόσο σέ μιά δεύτερη σκέψη, πού δέν άποκλείει καί τήν ιστορική μνήμη καί τή συνέ
χεια ένός πολιτισμού, τό δέσιμό του μέ τήν
Ιδια γή, τά ίδια υλικά καί τούς ίδιους τρό
πους πού τον άνάδειξαν παλιό τέρα, τούς ί
διους άνθρώπους, θά μπορούσε νά θεωρηθεί
ότι τό «στεγαστό» άποτελεΐ μιά επιβίωση
τού πρόδομου τού προϊστορικού, τού μινωϊκού μεγάρου, πού τόσο εφαρμόστηκε άλλες
εποχές απάνω στο νησί μέ ένα πλήθος παραλ
λαγές.
Τό βασικό ορθογώνιο τής κάτοψης τού σπι
τιού, όταν περάσουν χρόνια καί άρχίσει ή
ξερολιθιά του νά ξεφτάει καί νά κυρτώνεται,
νά χαλάει, τό στηρίζουν περιβάλλοντάς το
μέ ένα δεύτερο τοίχο - μανδύα πάχους 0.80 Ι.ΟΟμ. περίπου, άπό ξερολιθιά επίσης, χτί
ζοντας ένα δεύτερο ζευγόσπιτο πού περι
βάλλει άκριβώς καί έντελώς τό πρώτο περιτρέχοντάς το (είκ. I I ) - ή μόνη διαφορά εί
ναι ότι δέν ξοεναφτιάνουν τό δώμα του. "Ετσι
τό ένισχυμένο ζευγόσπιτο παρουσιάζει συνο
λικό πάχος τοίχου παλιού καί νεότερου, 1.60 2.00 μέτρα περίπου. Στήν είκ. 1 1 τό όρθογώνιο τής όροφής τού σπιτιού ίσομοιράζεται
μέ ένα «μισοδόκι», οστό κορμό δέντρου πού
διατηρεί στή μιά άχρη τά κλαριά του σχημα
τίζοντας διχάλα, πού υποστηρίζεται άπό έ
να ξύλινο στύλο μέ πέτρινη βάση κάτω, καί
προσκεφόλι, είδος κεφαλοκόλονο, απάνω.
Μέ τον τοΐχο - μοτνδύα πού άναφέραμε πιό
πάνω, πού περιτρέχει τό άρχικό «τίσμα •πυρήνα τού ζευγόσπιτου, δημιουργεΐται μιά
συνεχής αντηρίδα μεγάλου ποτχους πού τό
άγκαλιάζει όλόκληρο, τό στηρίζει καί δέν
τό άφήνει νά γκρεμιστεί (είκ. 11). Βέβαια.
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Είκ. 10. Ζενγύ
στατο σέ σχήμα
Π μέ αδρής μορ
φής καί αρμογής
« στεγαστό».
όπως καταλαβαίνει κανείς, ό άπλούστερος
τρόττος, γιά νά στερεωθεί ή τοιχοποιία ένός
ζευγόσπιτου πού θα χαλούσε μέ τά χρόνια,
θά ήταν νά επισκευαστεί τοπικά ή ξερολιθιά
του, όπως γίνεται σ ’ άλλα νησιά, λ.χ. στις
Κυκλάδες· ωστόσο στην περίπτωση μας αυ
τό είναι αδύνατο γιατί οΐ ξερολιθιές τού Κρη
τικού ζευγόσπιτου είναι φτιαγμένες άπό πέ
τρες άργές κι’ άνώμαλες, πού δέν είναι σχιστολιθικές και δέν παρουσιάζουν καμμιά στρωσιγένεια* έτσι, άπό τη στιγμή πού άρχίζει
ή ξερολιθιά νά σκορπάει χάνοντας τή συνο
χή της/ τοπικές επιδιορθώσεις είναι άδύνατες,
γιατί έκβέτουν σέ κίνδυνο την άντοχή και τη
στερεότητα τού συνόλου τού κτίσματος. Κά
τω λοιπόν άπό την άδήριτη τεχνική ανάγκη
επινοήθηκε άπό τό λαϊκό τεχνίτη ή συνεχής
αντηρίδα μεγάλου πάχους, ύπό μορφή μαν
δύα, κΓ αυτή άπό ξερολιθιά φτιαγμένη, πού
παρατείνει τή ζωή τού αρχικού παλιού ζευγόσπιτου, άγκαλιάζοντάς το καί στερεώνοντάς
το. Ή άντηρίδα αυτή πού φτιάνεται μέ γερ
τή τήν έξωτερική της έπιφάνεια γιά ευστά
θεια, άλλοτε έχει τό Τδιο ύψος μέ τό ζευγόσπιτο, στήν Ολοκληρωμένη μορφή της, καί
άλλοτε είναι χαμηλότερη απ' αύτό, όπότε ή
λειτουργία και ό προορισμός τού περιβάλλοντος τοίχου ώς άντηρίδας είναι όπτικά έμφανέστερος. Στήν τελευταία αυτή περίπτωση
τό ζευγόσπιτο παίρνει τή μορφή των είκ. 11,
12, 13, όπου τό άρχιχό σπίτι - πυρήνας απο
τελεί μορφολογικά έναν άναδυόμενο, κατά κά
ποιον τρόπο όγκο, άπό τον ευρύτερο περιβάλ
λοντα όγκο τής συνεχούς άντηρίδας - μαν
δύα. Τό άρχικό σπίτι - πυρήνας καί ή συνε
χής αντηρίδα - μανδύας έχουν τις έξωτερικές
τους επιφάνειες γερτές, μέ άρκετή κλίση, γιά
στερεότητα καί ευστάθεια, άφού έτσι δημιουρΥεϊται μicc ευρύτερη βάση.
Μ αύτό τον τρόπο όμως, μέ τον άναδυό

μενο όγκο καί τις γερτές έπιφάνειες, προκύ
πτει ένα μορφολογικό αποτέλεσμα άξιοσημείωτο, κατά τό πλάσιμο τών όγκων τού ζευγόσπιτου, γεμάτο δύναμη καί υποβολή.
Είναι βέβαια, νομίζω, περιττό νά σημειώ
σουμε ότι τό αισθητικό - μορφολογικό άποτέλεσμα πού έπισημάναμε είναι εντελώς τυ
χαίο καί έξω άπό τίς προθέσεις τού δημιουρ
γού του- ένα αποτέλεσμα τής τύχης, τής άνάγκης, καί τής σκόπιμης χρησιμοποίησης
τού υλικού, τού άπρόσφορου γιά ξερολιθιές
αργού κι άνώμαλου άσβεστόλιθου, πού δέ
διαθέτει καμμιά, μά ούτε στοιχειώδη σχιστότητα καί στρωσιγένεια, επιβάλλοντας έτσι
άδρές καί πρωτόγονες τεχνικές λύσεις βασι
σμένες στά εκπληκτικά, τά κυκλώπεια σχε
δόν πάχη τών τοίχων καί τίς γερτές εξωτε
ρικές τους επιφάνειες.
Σημειώσαμε παραπάνω ότι τό δώμα τών
ζευγόσπιτων κατασκευάζεται μέ δοκάρια άπό
άκατέργαστους κορμούς, κλαριά διάφορα όποπάνω, καί τελευταία άργιλικό χώμα. Γιά
τή γρήγορη άπομάκρυνση τού νερού τής βρο
χής άπό τό δώμα τό χώμα του παίρνει έν
τονη κλίση, ρύση, ή σχηματίζει ένα είδος
χαμηλού λόφου’· άπάνω στο
κάθε χτίσμα
(είκ. 11), δημιουργώντας άπό μακριά, σχη
ματικά καί μορφικά βέβαια μονάχα, ένα γυ
μνό, συμπαγή, έντονα χαμηλωμένο θόλο στο
χρώμα τής γής. Τό πάχος τού χώματος στην
κορυφή αυτού τού χαμηλού λοφάκου πού σχη
ματίζει τό δώμα φτάνει πολλές φορές καί τό
μισό μέτρο (είκ. 11).
Μέ τά πρωτοβρόχια άπλώνουν άπάνω στήν
επιφάνεια τού κάθε δώματος χοντρό αλάτι,
πού διαλύεται μέ τίς βροχές σιγά - σιγά εισ
χωρώντας παντού, γιά νά παρεμποδίσουν τήν
όποιαδήποτε βλάστηση, πού μέ τίς ρίζεε της
θά δημιουργούσε σχισμές καί σκασίματα στο
άργιλικό χώμα, καταστρέφοντας τή στεγανό-
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τητά του* 1 κιλό χοντρό άλάτι εΐναι ή
ποσότητα πού χρειάζεται το κάθε τετραγωνικό
μέτρο δώματος.
Τά ζευγόσπιτα μέ τούς όγκους τους στή
νουν μπροστά μας μια άδρότατη καί συμπα
γή μορφή. Μια μονάχα χαμηλή και στενή
πόρτα διακόπτει αύτό το μονολιθικής συγκροτήσεως κατασκεύασμα (είκ. 5, 11).
Ή πόρτα τής είκ. 14 εΐναι πολύ χαμηλή
καί στενή σαν παράθυρο, έχει έντονα προϊ
στορικό χαρακτήρα, γεφυρώνετα» μέ πέτρινο
ύπέοθυρο, καί τή δεξιά πλευρά της τη σχη
μάτιζε ; στη βάση ό φυσικός βράχος, ένδομημένος μέσα στην ξερολιθιά τού τοίχου του
ζευγόσπιτου- πρέπει σχεδόν νά συρθείς γιά
νά περάσεις. Ή πόρτα τής είκ. 15 μάς δίνει
μιά πιο εξελιγμένη μορφή διαμόρφωσης, μέ
το μεγάλο ξύλινο πιά, καί όχι λίθινο, υπέρ
θυρό της, τά δυο όρθια χοντρόξυλα, δεξιά κι’
άριστερά, που παίζουν τό ρόλο κάσας άπάνω
στην όποία κρεμιέται τό βαρύτατο χοντρό
άπό άτόφιο ξύλο πορτόφυλλο. Γιά νά τήν
ανοίξεις αυτή τήν πόρτα χρειάζεται προσπά
θεια καί δύναμη. Τά χοντρά «δρυγόξυλά» της,
καθώς καί τό υπέρθυρό της, δίνουν τήν εν
τύπωση περισσότερο πέτρας παρά ξύλουή μορφή της σέ αιχμαλωτίζει μέ τήν εκφρα
στική δύναμη τής φανερής ανόθευτης κατα
σκευής της. 'Αλλά καί ή λογική τής κοττασκευής είναι ένδιαφέρουσα μέσα στήν απλό
τητα καί τή σαφήνειά της: γιά νά στερεωθούν
καλά ή κάσα καί τό πορτόφυλλο, τό υπέρθυρο
απλώνεται πολύ δεξιά κι άριστερά άπό τό
άνοιγμα τής πόρτας, εισχωρώντας σέ μεγά
λο μήκος στον τοΐχο (είκ. 15)* άλλά αύτό τό
μεγάλο άπλωμα τού ξύλινου υπέρθυρου μέσα
στήν ξερολιθιά, πού άπομοναχή της έχει πε
ριορισμένη άντοχή καί συνοχή, τή στερεο
ποιεί καί τή δυναμώνει άκόμα πιό πολύ στο
δομικά εύτταθές σημείο τού άνοίγματος τής
πόρτας, λειτουργώντας παράλληλα καί σύγ
χρονα καί σάν ξυλοδεσιά τής ξερολιθιάς μέσα
στα εύκολομετακίνητα στοιχεία της, τις άργές,
άνώμαλες, καί χωρίς λάσπη πέτρες πού τή
συγκροτούν. Αυτές λοιπόν οί χοντρές, γερές
πόρτες, εΐναι φτιοτγμένες άπό ατόφιο «δρυγόξυλο», πάχους 10 έκ.- πόρτες βαρύτατες καί
μεγάλης στερεότητας, πού όπως λένε οΐ ζευγαδες, όταν οί Γερμανοί ανέβαιναν εκεί ψη
λά καί προσπαθούσανε νά τις παραβιάσουνε
τα κοντάκια των ντουφεκιών τους έσπαγαν.
Ακατάλυτοι τοίχοι, άκατάλυτες πόρτες, άκα
τάλυτη οίκοδομική. Δύναμη, στερεότητα, καί
διάρκεια.
Από άρχιτεκτονική
μορφολογική άποψη
εωρούμενα τά ζευγόσπιτα, καί ειδικά τό έζοτερ,κό τους (είκ. 2, 5, 8 ), θυμίζουν ζωηΡσ καί φέρνουν στή μνήμη μας καί τήν δρατ<* Αιγυπτιακά μασταμπσ1, τούς παν«Ρχαιους Αιγυπτιακούς
ιδιωτικούς τάφους
τ«ν πρώτων Φαραωνικών δυναστειών, πού κΓ
ayT° l με τή σειρά τους άπο κρυσταλλώνουν
Τη Ρ°ΡΦή τής καλύβας του Φελλάχου. Άκόμα σημειώνουμε μιά δεύτερη μορφολογική ό-

Ε ίκ . 12 Ζευγόσπιτο τριγνρισμένο άπό συνεχή
αντηρίδα : τό αρχικό σπίτι αποτελεί εναν άναδνόμενο όγκο.
Ε ίκ . 13. Δίχωρο ζευγόσπιτο με συνεχή άντηρίδα και άναδνόμενο όγκο.

μοιότητα τών ζευγόσπιτων μέ άναδυόμενο
όγκο (είκ. 11, 12, 13), προς Αιγυπτιακά
κτίσματα- τά ζευγόσπιτα αυτού τού τύπου
θυμίζουν μέ τό έξωτερικό τους, μέ άρκετή
προσέγγιση, τις τεθλασμένες Αιγυπτιακές πυ
ραμίδες2. Βλέπει λοιπόν κανείς, άκόμη μιά
φορά, άπ’ άφορμή τά ταπεινά Κρητικά ζευχόσπιτα, τον άκατιάλυτο μορφοπλαστικό νό
μο τής καλλιτεχνικής δημιουργίας νά άποφαίνεται: δτι κάτω άπό άνιάλογες συνθήκες
κλίμοττος, υλικού, τρόπων κοπασκευής, περι
βάλλοντος, πολιτισμού κλπ., έποχές πού άπέχουν χιλιάδες χρόνια ή μιά άπό τήν άλλη,
μπορούν νά πλάσουν καί νά γεννήσουν πα-

hiy,. 14. ΙΙόρτα μέ λίθινο υπέρθυρο: χαμηλή
y.ai στενή σαν παράθυρο, έντονος προϊστορικός
χαρακτήρας.
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ράλληλες, παρόμοιες και συγγενείς άρχιτεκτονικές μορφές.
Προσδιοριστικά στοιχεία τής άρθρωσης και
τής μορφολογίας του όρεινοΰ ζευγόσττιτου
του οροπεδίου του ‘ Ομαλού μένουν: οί αργοί
χωρίς σχιστότητα ασβεστόλιθοι, τά χοντρά
«δρυγόξυλα» των Λευκών όρέων, τό αργιλό
χωμα τού όροπέδιου. Ή πέτρα, τό ξύλο, τό
χώμα. "Ολα μπαίνουν ακατέργαστα, στη
φυσική τους κατάσταση, γ ι’ αύτό καί τό απο
τέλεσμα είναι μια αδρή, αγροτική, μια φρουρίακή κυκλώπεια αρχιτεκτονική, πού σαγη
νεύει μέ τήν άπλότητά της καί τρομάζει μέ
τή ρώμη της. Ξερολιθιές, μέ γερτές έντονα
τίς εξωτερικές έπιφάνειές τους, συνθέτουν τοί
χους καί αντηρίδες συμπίπτουσες καί συμ
πλεκόμενες σέ αξεδιάλυτους όγκους τοιχοποι
ίας, δώματα πού καταλήγουν σέ χαμηλούς
χωμστόλοφους έλάχιστα άνοίγματα, κανένα
στολίδι.
Τά ζευγόσπιτα συγχέονται μέ τό τοπίο
καί τους τριγύρω βράχους, δέν διακρίνονται
από μακριά, δέν προβάλλονται τά σχήματά
τους* άν καί είναι γεωμετρικά έχουν μιά άσάφεια καί μιά άβεβαιότητα σχήματος, υπα
γορευμένη άπό τή φυσική γραφικότητα τού
ακατέργαστου υλικού καί τού τρόπου δομής
,καί άρμογής του. Στήνουν μπροστά μας μιά
οίκοδομική τέχνη πού τή θυμάσαι, πού δέν
τήν ξεχνάς, μιά άρχιτεκτονική στο λυκαυγές

Ely. Ι έ . Πόρτα μ ε ζνλινο υπέρθυρο: μορφή
μέ εκφραστική δύναμη.
ί
της, μιά γνήσια ορεινή λαϊκή αρχιτεκτονική
ή σωστότερα μιά ήρωϊκή Κρητική αρχιτεκτο
νική.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς
1. Ζευγόσπιτα λένε στό νησί τά σπίτια τΦ?
ζευγάδων, τά σπίτια των γεωργών.
1. Βλ. γιά τό μισοδόκι: Δ. Βασιλειάδη,
σαγωγή οτήν αΐγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτε
κτονική, ’Αθήνα 1955, σε λ. 53 - 59, εΐκ. 4 6 -5 3
2. Τό όνομα «λυρατζής» τό έχει πάρει ό ξύ
λινος αυτός στύλος γιατί κρεμούσε απάνω του
τή λύρα του ό ένοικος του ζευγόσπιτου' ή ακό
μα, κατά μιά ΟΞύτερη ερμηνεία πού 5:νουν πά-υ
λι οί ζευγάδες, λεγόταν έτ:ι ό στύλο: γιατ!|
έμοιαζε }ΐέ τό λυρατζή, τόν όργανοπαίχτη τή; !
λύρα:, πού στέκεται στη μέση του σπιτιού ν.Μ
παίζει, ενώ γύρω του χορεύουν.
j
'Λ. Βλέπε κατόψεις γιά σύγκριση : J . Hazzida-J
kis, L es villas M;noennes de T vlissos, Etu
des Cr0toises, Τόμ. I l l , P aris 1934 Mallia.
Τόμ. I X , Πίν. L X V I, L X V II, Σπ. Μαρινά
του, ΆνασκαφαΙ Βαθυπέτρου Άρχανων Κρήτη&α
Π Α Ε (1 51), σ. 258 - 272.
4. Πρβλ. γιά σύγκριση: L . P e rn ie r—- L*
R an di, G uida Degli Scavi Italiani in Creta.
R om a 1947, σ. 28 — 38, είκ. 40, σ. 3 * —
εΐκ. 53, J . Pendlebury — N. Πλάτωνος, Ό£*Γ

γός τοΰ Μινωϊκοΰ άνακτόρου της Κνωσού, Η 
ράκλειο 1950, εικόνα σελ. 217.
1. Πρβλ. παρόμοια πρόστεγα άπό άλλους
τόπους στόν F ran z Oelmann, H au s und H of
im Altertum, Berlin 1927, Τόμ. I, σελ. 63.
1. Βλ. παρόμοια διαμόρφωση του δώματος
καί σέ άλλα νησιά: Λ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή
στήν χίγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική,
1955, σελ. 67, είκ. 61.
1. Πρβλ. παρόμοιες γνήσιες μορφές ανοιγμά

των άπό τήν Αίγινα: Δ. Βασιλειάδη, ‘II λαϊκή
αρχιτεκτονική τής Αίγινας, Λαογραφία, Τόμ.
1ST' (1957), σελ. 1 8 -8 1 , είκ. 4 - 4 2 , και
Τόμ. ΙΖ' (1958), σελ. 117-136, είκ. 5 1 -5 6
ανατύπου.
1. Βλ. γιά σύγκριση: Β. Fletcer, A H i
story of A rchitecture, London (1* 54), έκδ.
16η, σελ 18, είκ. J , σελ. 27, 282. Πρβλ. Β. Fletch er, στό παραπάνω β ι
βλίο, σελ. 27.

Εΐκόνα
Σ τ ό π α ρ ά ΰ νρ ο
ένα χ έ ρ ι μ ε τ έ ω ρ ο
στον όρίζοντα
ένα γ έλ ιο π ικ ρ ό
στό δρό μο
ενα δ υ σ τύ χ ημ α .
Τ α χ έρ ια σου
ά μ φ ίβ ο λ η π α ρ η γο ρ ιά .

Ψνχοσκόπιο I
4Ο χρόνος γύρω μ ο υ
δ χρόνος π ά ν ω μ ο υ
δ χρόνος μέσ α μο υ .
Τ ο ρ ο λ ό ι στό χ έ ρ ι
Τό χ έ ρ ι στην ψ υ χ ή
η ψ υ χ ή ξ ε ρ ιζ ω μ έ ν η
Τ ό ρ ο λ ό ϊ σπ α σ μένο
οι δ ε ίχ τ ε ς στα χ έρ ια μ ο υ
δ χρόνος μ ετέω ρ ο ς .
Τ0 το ίχ ο ς γύρω μ ο υ
η νύχτα π ίσ ω του.

ία φ ν ικ α
δ το ίχ ο ς δ ιά φ α νο ς
η νύχτα π ίσ ω του
η νύχτα γύρω μ ο υ
η νύχτα μ έσ α μ ο υ
γ ε μ ά τ η ρολόγια
σ ή μ ερα
Α ύ ρ ιο
— Β ο ή ΰ ε ια
Α ύ ρ ιο —.

Είδηση
νΕ ν α ς υπ ά λληλο ς που έ λ ε γ ε : Ν α ι
έσ βν νε τό φ ω ς
φορούσε τό π α λτό του
έλ εγ ε : Καλήνχ^χτα .
Ε υ χ α ρ ισ τ ώ —ν α ι— Μ ά λισ τα
Ε υχα ρισ τώ ).
Ά π έϋ α ν εν χϋ ες
Κ η δ εύ ο μ ε ν σ ή μ ερ ο ν
ε ις τον ίερ ό ν ναόν Π α ν α γ ία ς της Έ λ εο ύ σ η ς.
Ο ι σ υ γ γ εν είς : *Ε π α μ ε ιν ώ ν δ α ς
Ο ϊ φ ίλ ο ι
ΑΛ. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Ψ Ε Λ Ν Σ
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ΠΟΙ ΗΜΑΤΑ
Του Ά ν τώ νη Δωριάδη

Λ επτομέρεια από αναμνήσεις
Σ υ ν α θ ρ ο ισ μ έ ν ο ι μ π ρ ο ς στο τ ρ α π έ ζ ι ε κ είν ο
δ λ ο ι, μ ε ς στο μ ισ ό φ ω τ ο . Τ ετ ρ ά γ ω ν α Ιρ ω τ η μ α τ α
σά μ ά ρ μ α ρ α ά π ελ έκ η τ α ο ρ θ ώ νο ντα ν. Ν ά χ τίσ ο υ μ ε
το μ έ λ λ ο ν το δ ικ ό μ α ς , τω ν π α ιδ ιώ ν μ α ς .
— *Ω ρ α ία ά να σ τη μ α τα σ υ ντρ ό φ ω ν, που οι μ ισ ο ί
π ερ ά σ α ν μ ε ς ά π ' τη ν *Α ν τίσ τα σ η στην α γ ιό τη τα .
Κ ε ίν ο ς
ψ η λ ό ς , δα σ ύς, σαν ά π δ σ ίδ ερ ο . Β ο υ β ό ς ,
κοιτούσ ε μόνο κ ι ά κουγε. Τ ε λ ε ιώ σ α μ ε .
'Α ν ά ψ α μ ε τσ ιγά ρ ο . Κ ά π ο ιο ς π ρ ό τ ε ιν ε
νά π ιά σ ο υ μ ε σιγά κ ά π ο ιο τρ α γο ύ δ ι.
Ξ η μ έρω νε.
Ξ α φ ν ικ ά , τον β λ έ π ο υ μ ε νά σ η κ ώ νετα ι ο ρ θ ό ς,
ν ' α ν ο ίγ ει σάν α ητός τά χ έ ρ ια , νά π ε τ ά ξ ε ι,
νά κ ά ν ε ι δυο σ τροφ ές κ α ι τ ρ ε ΐς κ α ι τέσ σ ερ εις
κ α ι νά σ χ ε δ ιά ζ ε ι ο ' ενα π ερ ίερ γ ο χορό
δσα π ρ ο λ ίγ ο υ ε ίπ α μ ε , κ ι όσα ξ εχ ά σ α μ ε,
κ ι δ ,τ ι α κόμ α δ εν το λ μ ίσ α μ ε νά π ο ύ μ ε. *Έ ν α χορό
β γ α λ μ έν ο από τά τ ρ ίσ β α θ α της π ίσ τη ς μ α ς
κ α ι τ η ς κ α τα γω γή ς μ α ς
Τ ά τ ζ ά μ ια ά σ τρ α ψ α ν. Ξ η μ έ ρ ω ν ε .
“ Ε ν α ς ή λιο ς που π ο τέ δε φ ά ν η κ ε ολόκληρος
— σάν κ ε ΐν ο το χορό — π ίσ ω α π ' το ν ήλιο .

’Α π ό τό νφος μιάς μέρας
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*Α ρ γά τη ν εφ ερ α κ α ι τη ν ά π ό θ εσ α κ ι α ύ τη τη μ έρ α
ά ρ γά , στο κ ο ίλ ο τη ς π α λ ά μ η ς μ ο υ , την άφησα
νά β ο υ λ ιά ξ ε ι σ ' Ενα π ο ίη μ α , ν ' άκούσω
έ π ιτ έ λ ο υ ς το ν ηχο τη ς κ ι άς ε ίν α ι ά πό τό βά ρος

μ ια ς ά δ εια ς μ έρ α ς , έ ν τ ε λ ώ ς * το β ά ρ ο ς τ η ς
jtov δε μ ε τ ρ ιέ τ α ι από τη ν Ζνταση, μ * ά φ ή ν ε ι
οά σ κ ο τω μ έν ο ς γλάρος μ ια κ ρ α υ γή , β ο υ τ ά ε ι στη λ ίμ ν η
— τη ν άκοΰς.

'Α ντικα τοπτρισμός
Α υτό το λ ίγ ο νερό μ ε ς σ τις φ ο ύ χ τες
που δεν ε ίν α ι τίπ ο τα κ α ί που σου θ υ μ ίζ ε ι
τόσα π ο λλά ' όπω ς ο ϊ λ ίγ ε ς σ υ λλα βές
οι β α λ μ έν ες μ έ τά ξη π ου δ ια βά ζ ο υ ν « π ο ίη σ η » .

Γ ια 'ένα καλοκαίρι
Σ α ν *Ι φ ιγ έ ν ε ια γ ο ν α τισ μ έν η ,
τά χ έρ ια π ίσ ω α πό τή ρά χ η
τ ή μ έ σ η κ υ ρ τω μ έν η '
σ ή μερ α μ ο ιά ζ ε ι r) π α ρ α λ ία
3 του Φ λ ε β ά ρ η , λ ε η λ α τ η μ έ ν η .

Έν&άδε κεΐται...
*Α πό δώ , άπό δ ώ ...
Π ρο σ ο χή μ η σ κ ο ν τά ψ ετε
Π ερ ν ώ ν τα ς άπό τούτο το μ ν ή μ α .
Ε Ι ν * έν α ς π ερ ίερ γ ο ς π ε θ α μ έ ν ο ς '
Δ εν τ ό χ ει σε τ ίπ ο τ α
Ν α σ η κ ω θ ε ί ά π 3 τ ο ν τά φ ο του
Γ ι α νά σάς ζ η τή σ ει σ υγγνώ μη.

Εκείνο τό όχι π ον μάς άννιρώνει
.
(
"Ό τ α ν β γ ή κ ε στο δρόμο
[μ ε τ ά τη ν άρνησή του σ την τόση προσφ ορά)
χ [ Γ-όνον οι ά ν θ ρ ω π ο ι , μ ά κ α ί ή φύση ά κόμα
φ ά νηκ ε δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή — σά νά π α ρ α μ ε λ ή θ η κ ε
π τους α ιώ ν ε ς ' κ α ί πό)ς αυτός, τα γ μ έν ο ς , ε ίχ ε υπ ο χ ρ έω σ η
vc\ τ *Ιν Α λλάξει. Τ ό τε, ά ν επ α ίσ θ η τ α
σ ιΐμ π ω ς νάχε τ ε λ ε ιώ σ ε ι μ ια θ ρ ια μ β ε υ τ ικ ή πα ράσταση
νοιώ σε όλοι α ϊτ ο ί— τά δ έν τρ α , ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι—νά τον χ ειρ ο κ ρ ο το ύ ν ,
χ ι εσ* νψ ε τό κ ε φ ά λ ι— πά ντα ά ν ε π α ίσ θ η τ α —νά ύ π ο κ λ η θ ε ΐ.
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Αίθουσα

άνομον| C
Τής Μαρίας Δημ. Σκοτεινιώτου
Σχέδια:
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Δανάης

Δούκα

Μάλιστα!
Αύτός και μόνο φταίει.
IV αυτό κι αγανακτούμε.
Λυτός ό έργολάβος μέ τή φαλάκρα, τήν κοιλιά του καί τά όλοστρόγγυλα
μυωπικά γυαλιά.
"Ολοι μας τό πιστεύουμε, γ ι' αύτό κι άγανακτούμε.
Ν ά'ταν τουλάχιστο κάτι όμορφο αύτό πού πήγε κ ’ έκτισε!
Ά λ λ ’ άπό τέτοιο άχαρο σουλούπι τί περίμενες νά β γ ε ι; Ωραίο κατασκεύασμα;
Ή ρθε καί τό ’στήσε έκεί αύτό τό τεράστιο καί άγουστο κ τ ίρ ια του, μπρο
στά μας, άνάμεσα στα πόδια |ΐας, στά μάτια μας καί κόντεψε τήν άνάσα |ΐας,
πλάκωσε τήν καρδιά μας.
νΕβαλε πολλά λεφτά, τά ζύμωσε μέ τό τσιμέντο καί τό σίδερο καί τά 'στήσε
κόντρα στόν άέρα, στή ζωή μας καί στόν ήλιο. Κ ι ό τελευταίος τούτος δέν μπό
ρεσε γιά νά τά ςεπεράσει. Γλυστράει μόνο Αδύναμος πάνω στό μπετόν, σ’ δλον
τό γκρίζο τούτον όγκο, ·ιά νά τόν ςεπεράσει δέν τό κατορθώνει.
Γ ι’ αύτό καί βασιλεύει μιά ώρα άρχήτερα στή γειτονιά $ιας.
Γ ι’ αύτό καί στά χαμηλόσπιτά μας σκοτεινιάζει πιό νωρίς! Μιά ολόκληρη
ώρα πιό νωρίς άπό κείνη πού σημειώνει τό φτηνό ημερολόγιο, πού κρέμεται
στούς τοίχους μας. Σ ’ αύτούς πού 'ναι πνιγμένοι στήν απελπισία απ’ τά ίδια τους
κακοοαμμένα χρώματα. ΙΙού γίνονται τώρα πιό σκοτεινότερα άπ’ τήν άντιφεγγιά
τού γκρίζου όγκου.
I
"Ομως, ή κουβέντα τώρα άναψε καί γενικεύτηκε γιά τά καλά. «νΕπρεπε
τότε ν’ άντιδράσουμε, τότε νά πολεμήσουμε. Νά γυρέψουμε άπ’ τό Δήμο νά κάνει
σ’ αύτόν έόώ τό χώρο του ένα καινούριο πάρκο, κι όχι νά τό πουλήσει.
Νά ’ναι ένα ιδικό μας πάρκο, γεμάτο μ ’ οξυγόνο, μέ ζωή καί μέ χαρά.
ϊ
Κ ι ό έργολάβος άς πήγαινε αλλού νά κτίσει καί νά στιβάξει άνθρώπινα νου»μερα στ' άριθμημένα του κουβούκλια».
Συνεχίζουν νά φωνάζουν, νά χειρονομούν, ν’ άγανακτούν.
Τό κακό όμως τώρα έγινε.
Κ ’ έτσι πάντα τούς θυμήθηκα.
Μόνο σαν γίνει τό κακό ή τό στραβό, τότε το κουβεντιάζουν. Πιό πρίν, ftp 1
γ ίν ει αύτό, δέν πάνε γιά νά τό προλάβουν ή νά τό σταματήσουν.
,
Στό τέλος τούς περνάει κι ό θυμός καί μένει μόνο ή πίκρα. «Φταίνε ^
άλλοι — λένε — πού δυσκολεύουν τή φτωχή τους τή ζωή, φταίει ό Θεός,
I
ή μοίρα».

Καί τελικά τά παραδέχονται δλα καί τά συνηθίζουν, δπως τή φτώχεια τους

πνίγει* Σου κόβει τήν άνάσα. ’Αναπνέεις γρήγορα καί κοφτά. Κ ι αισθάνεσαι
δσνηι’ια. "Οπως δταν πίνεις μικρές καί γρήγορες γουλιές νερό. Κ ’ υστέρα, σάν
λ έ: νά πιεις αιά πιο σιγανή καί γεμάτη, σοΰ φέρνει βάρος καί πόνο στο λαιμό,
στα σωθικά.
Είπα νά φύγω! Νά πάω κάπου, οπουδήποτε, ν’ άναπνεύσω ήρεμα, βαθειά.
βρέθηκα στό Σταθμό μ’ ένα εισιτήριο στό χέρι.
Λέν αγαπώ νά ταξιδεύω, γ ι’ αύτό κι ούτε ταξίδεψα ποτέ μου.
Φοβάμαι πώς φέρνει θλίψη τό ταξίδι. Κ ι δταν φεύγεις, κ ι δταν έρχεσαι.
Κ* ύστερα, βλέπεις πώς τίποτε δέν έχ ει άλλάξει μέσα σου.
νΕφυγες καί ήρθες πάλι δ ίδιος.
"Ομως τώρα τό αποφάσισα. Θά φύγω!
Μπαίνω στήν αίθουσα άναμονής καί περιμένω.
Κόσιιος, κίνηση, βιασύνη, άναστάτωση, βαλίτσες, μπαούλα, κιβώτια.
Καί κάτι πού δεν πρόσεξα ποτέ μου. Χ ίλ ια χρο>ματα μέσα στά μάτια των
άνθρώπων. Σάν τά δακτυλικά τους άποτυπιβματα, πού δέν συμφωνούν μέ κανέναν
άλλον. Μάτια πού άλλαξαν τό χρώμα άπ’ τή χαρά, άπ’ τόν πόνο, απ' τό κλάμα
καί τήν απελπισία.
Τό τραίνο έφτασε, δ κόσμος κατεβαίνει, βαλίτσες κατεβάζουν, φωνές, σφυ
ρίγματα, κλάματα, γέλια, αγκαλιάσματα καί δάκρυα πολλά.
Γιατί οί άνθρωποι νά κλαίν δταν ταξιδεύουν;
Σέ λίγο τά ταξί μπάζουν μέσα τούς ανθρώπους, πράγματα καί συναισθή
ματα καί φεύγουν.
Μένουμε μείς νά περιμένουμε, ώσπου νά ξεκινήσουμε.
Τό τραίνο σέ λίγο ειδοποιεί γιά αναχώρηση.
"Ο,τι κατέβηκε προηγουμένως, τιόρα άνεβαίνει.
"Ανθρωποι, πράγματα, κλάμματα, χαρές.
Μιά στιγμή δισταγμού, καί τό άποφασίζω. Δέν θά ταξιόέψο). Δέν θά φύγω.
Δέν μού ταιριάζει. Αλλωστε πάντα μου σωστά τό έπραξα. Σο>στά τό σκέφτηκα.
ΙίαντοΟ είναι τό ίδιο. "Οταν σ' ακολουθεί δ έαυτός σου. Ψάξε νά βρεις μέσα
σου αύτό πού ζητάς ν' άνακαλύψεις κάπου άλλού, καί τότε πές δτι ταξίδεψες.
Είναι τό ίδιο!

κρα
....... ........................................................................ ........ ................
οι άνθρωποι μέσα στά μάτια τους καί δέν κατορθώνουν νά λυώσουν μέσα στά
ψεύτικα χαμόγελα.
Βγαίνω απ' τό Σταθμό, κάνω λίγα βήματα καί νά ένας σουβλερός πόνος,
εκεί πρός τό μέρος τής καρδιάς.
Ισως — λέω — νά 'ναι απ’ τό δρόμο μας πού στένεψε καί μ’ έπνιξε, ίσως
άπ τό τραίνο πού δέ μέ πήρε ν’ άναπνεύσο) τόν τρεχούμενο αέρα πάνω στά
παράθυρά του.
Ομως μπορεί νά ’ναι καί βλάβη δργανική.
Μιά Κ λινική μπροστά μου καί μπαίνω μέσα.
Φάτσα μου, ή αίθουσα άναμονής.
ΙΙάντα^οί άνθρωποι κάπου καί κάτι περιμένουν.
,
δέν είναι Σταθμός, δέν είναι ταξίδι, νά δεις κλάμμα καί γέλιο,
ΤΙ I !ι ·ν·Ρή έκείνη τή χαρά πού κρατάει μιά στιγμούλα, καί πρίν προφτάσεις νά
τη νιώσεις ή νά τή χαρείς τή βλέπεις νά πεθαίνει.
ά πρόσωπα εδώ πού περιμένουν καθιστά γιά νάρθει ή σειρά τους, είναι
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χλωμά, μέ τραβηγμένα καί παραλλαγμένα χαρακτηριστικά άπ’ τό φόβο καί τήν
άγωνία. Κ ι άπάνω του; πολλή αδημονία, πολλή άφηρημάδα.
"Ολοι τους κοιτάζουν, χω ρίς να βλέπουν τούς γυμνούς τούς τοίχους, τό γυμνό
καί κρύο δάπεδο μέσα στβ χειμώνα. "Οπο>ς οέν αισθάνονται καί τά σκληρά κι
ανοίκεια καθίσματα.
Ο πρώτος κοιτάζει τά παπούτσια τοϋ δεύτερου, ύστερα τοΰ τρίτου μέχρι
του τελευταίου.
Ξαναρχίζει απ' τήν αρχή, ανεβαίνοντας στά πόδια, υστέρα στβν κορμό, ύστερα
στδ πρόσωπο.
I
Τό κάνει αύτό πολλές φορές μηχα νικά, δπως καί οί άλλοι. Τ ό κάνουν όλοι
αναίσθητα καί μ ιμη τικ ά , Ινώ τό μυαλό τους δουλεύει γιά τον καθένα χώρια.
Σκέφτουνται τούτο, σκέφτουνται κείνο.
' I
Τόσοι άνθρωποι, τέσσερις τοίχοι, μ ιά κρυάδα, πολλή άρρώστεια, πολλή αγω
νία, αδημονία, φόβος, άπελπισία, μιά κρύα ήσυχΐα πού δέν συνδέει τόν Ηναν μέ |
τόν άλλον, πού σού σπάει τά νεύρα, σού παγούνει τήν καρδιά.
Σάν ήρθε ή σειρά μου, ό γιατρός τό δήλωσε: «νΑδικα φοβήθηκες, τίποτε
οέν υπάρχει».
Νιώθο) μιάν άγρια χαρά νά μού γ ε μ ίζ ε ι τήν καρδιά καί τήν έπιθυμία οέ
κάποιον νά τήν πώ.
"Ομως στό δρόμο όλοι άγνωστοι καί ολοι αδιάφοροι.
Μικραίνω τό χαρούμενό μου βήμα, κοιτάζω γύρο) μου προσεκτικά μέσα σ τ ψ «
κίνηση κάποιον νά δώ, κάτι νά πώ. ’Αλλά τυχερή πού είμα ι. Βλέπω τά σκαλο·.|
πάτια μιας έκκλησιάς.
Τρυπώνω μέσα χαρωπά, μέ κάποιον γιά νά κουβεντιάσω, κάποιον νά φχ&Ρίστήσω!

Δυό βήματα, καί σταματώ μ" άμηχανία!
’Αμέτρητα ζευγάρια μάτια κοιτάζουν πρός τό μέρος μου, μέσα απ' τις εικό
νες. Κ ι όλα χωρίς ζωή κ ι όλα νεκρά. Πάνω άπ' τό μεσαίο Οόλο, ενα τεράστιο
μάτι, γεμάτο άγριάοα, ιάόικα προσπαθεί νά μέ τρομοκρατήσει.
Σ ιγ ή , νέκρα, λίγα κεριά σβηστά, μάτια νεκρά, απουσία ζωής, χαράς, άγο>νίας, απελπισίας.
Κρίμα! Κα πίστευα πώς Οά βρισκα έοώ κάποιον, κάτι νά πώ! Ε ίνα ι για τί
πάντοτε καί κάπου κάτι περιμένουμε νά βροϋμε, ή νά βούμε. Στό Σταθμό, στήν
Κλινική, στήν Έ κκλησιά. Ενώ θά ταν πολύ πιο εύκολο νά μπούμε καί νά τό
Αναζητήσουμε αυτό τό κάτι μέσα στήν καρδιά μας.

___

. .

--- 1-----Is- --- '

7

χνει νά δρει, κάτι νά δ ει, κάτι νά π ει.
.
. ,
,
τόν
Καί -οΰ « 6 τέλος δέν κατορθώνει τ.αρα να δυακολευει .α π ρ ά γ μ α ,
έαυτό του, καθώς μπερδεύεται ανάμεσα στους άλλους.
Ξ αναγυρίζω σπίτι μου.
Δέν μ άρέσει νά ταξιδεύω.
Δέν μ' αρέσει ν’ άοοωσταίυΐΛ
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m στιγμές η ώρες άκατάΠηλες
το υ

Μ άριου

Π οντικά

Ό λοχαγός καθόταν άμίλητος. Ψηλός, άδύνατος, χωρίς τό ένα αυτί. Σέ λίγες
ώρες θά είναι πεθαμένος. Θ έλεις νά του μιλήσ εις:
— Πώς αισθάνεσαι;
— Π ερίφημα... θ’ άπαντήσει ειρωνικά.
— Σ έ φαντάζομαι πάνω σ' ένα άρμα κάτασπρο, νά στέκεσαι όρθιος κρατών
τας τά χαλινάρια μέ δύναμη. Τ ρ έχ εις κ ι ό κόσμος σέ ζητωκραυγάζει. Είσαι ένας
ΕΡΩ Α Σ!
Αέν βρίσκεις τίποτα νά πεις σ' αυτή τήν τραγική σ τιγμ ή , πού σέ βάζει αντί
κρυ σ' ένα μελλοθάνατο. Τ ά λόγια χάνουν τή σημασία τους. Έ χ ε ις κατάφατσα
έναν άνθρωπο, πού σέ λίγες ώρες θά έ χ ει πεθάνει...
Ή πόρτα του κελλιού άνοιξε. Μπήκαν ουό άπ' τούς εχθρούς καί ρώτησαν
ποιός έχ ει σειρά. Ό λοχαγός σηκώθηκε ήρεμος καί είπε ότι είναι έτοιμος. Ίον
άρπαξαν απ' τά μαλλιά καί τόν τράβηξαν έξω. Κάποιος μ έ πολιτικά όν κλώτσησε
στό κατωμέρι του. Μεγάλος δ πόνος, έσκυψε δ λοχαγός.
Απ' τό παραθυράκι, πού έβλεπε στήν αυλή μέτραγαν οι άλλοι τά βήματά
του. Σ τήν πλάτη φαινόντουσαν οί χαραγματιές απ' τό χαράκωμα του βούνευρου.
Στό λαιμό κρεμόταν μιά πέτρα κ ι αύτοί τόν οιάταζαν νά τρ έχ ει. Σ έ μερικά λε
πτά θά τόν σκότωναν, ήθελαν όμως νά τόν στείλουν στό τουφέκι μπροστά ταπει
νωμένο. Ό δύστυχος κρατιόταν νά μή γονατίσει.
Έ π ειτ α , του είπαν νά βγά λει τά ρούχα του. Έ τσ ι, όπο>ς ήταν... Μέ τήν
πέτρα νά χτυπάει στήν κοιλιά έτρεχε γύρο) στήν αυλή. Ξαφνικά, σταμάτησε.
Σ τήθηκε όρθιος στόν τοίχο. Πήρε βαθειές άνάσες... Ξεχύθηκε μέσ' άπό τά στήθια
του δ 'Ύμνος τής Πατρίδας. "Οταν σταμάτησε ν’ άκούγεται, στ' αυτιά έμεινε
— απόηχο μονότονο — τό κροτάλισμα των πολυβόλων...
'Έ τσι τέλειωσε κι δ λοχαγός, δ μεσαίος τής μικρής μας συντροφιάς...
* * *
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Ξέσουρτη ακούστηκε ή χασμούρα στό δωμάτιο καί τό βιβλίο γκρεμίστηκε σώ
παχύ χα λί. Νά βρισκόσουνα, λέει στή θέση του... ΙΙαναγιά μου... Ούτε νά τό σ Λ
φτείς! Βέβαια, λ ίγ ο - πολύ, βλοι μας κρύβουμε στά βάθη τής ψ υ χ ή : μα: έναν V1*
κρούλη θησαυρό άντρείας. Κοντολογής οέν είναι καί μεγάλη υπόθεση νά γίνει·,
ήρωας. Γερά μπράτσα, στήθος μάρμαρο καί κότσια...
'Ά λ λ η χασμούρα. Τό ρολόι χτύπησε τις ώρες τής ανίας. Είναι μέρα Υ
σινεμά. Πιστολίδι καί γυναίκες. Πασατέμπος καί σκοτωμοί αράδα. Καί κάΟεβ
φίλε μου καί σκοτίζεσαι γιά τό λοχαγό! Έ , λοιπόν τ ί θέλεις νά γ ίν ει φίλε μ5ϋ
κύριε ήρωά μου; Αυτά έχ ει 6 πόλεμος...
Μήπως έγώ σ' έστειλα νά σκοτωθείς;

!
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Τό δοκίμιο «Α λλοτρίω ση και Διαλεκτική Λογική» γράφτηκε άπό τον
Χάρρυ Κ . Ονέλλς καθηγητή τής φιλοσοφίας στο Κολλέγιο τον ΜπλονμφηΧντ ( Νιοϋ Τζέρσεϋ) και διαβάστηκε ατό * Ετήσιο Συνέδριο τής Α μ ε 
ρικάνικης Φιλοσοφικής *Εταιρίας στό Σικάγο στις 29 ’Απρίλη 1965.
Παρά τις έπιφνί.άξεις πού θά μπορούσε νά διατυπώσει κανείς γιά όρισμένες επί μέρους απόψεις που εκφράζει 6 συγγραφέας, δέ θά μπορούσε
ωστόσο ν* άριηθεΐ πώς τό θέμα τής άλλοτρίωσης φωτίζεται άπλετα χάρη
στήν από περιωπής διαλεκτική διερεύνησή του. 'Ο καθηγητής X . Κ.
Ονέλλς σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τον Χάρβαρντ καί είναι διδάκτωρ
τον Πανεπιστημίου τής Κολούμπια. Τό δοκίμιο τό έθεσε νπ* οψη μας ό
συνεργάτης μας Γεω ργ. *Αθανάσιος πού έκανε καί τή μετάφραση.

“Εχει γίνει τής μόδας στη Δυτική Ευρώ
πη και τή Βόρεια 'Αμερική νά χαρακτήριζε
ται ό εικοστός αιώνας μέ τόν περιγραφικό ο
ρο «αλλοτρίωση». Μέ τή λέξη «άλλοτρίοχτη'.
έννοεΐται ή αποξένωση του άνθρώπου άπ η
Φύση, άττ’ τούς συνανθρώπους του, άπτ τιν
κοινωνία, άπό ηθικές καί αισθητικές ώξιες
άττ’ δλη δηλαδή τήν έκταση τών άνθρωπινω
σχέσεων καί δυνατοτήτων πού αποτελούν τή'
άνθρώπινη φύση. Υποστηρίζεται λοιπόν πώ·
ό πυρήνας τής άλλοτρίωσης είναι ή άπώλε»:
τής προσωπικότητας πού έχει τό άτομο ω»
άνθρώπινη ύπαρξη.
Ή ταξινομική περιγραφή τής άλλοτρίωση·
σ' όλες τις, φαινομενικά, άτελείωτες μορφέ<
τη ;, γεννά μιάν άλλου τύπου θεωρία^ πολλά
πλών παραγόντο>ν τής αιτιότητας τού φαινο
μενού. Ή άλλοτρίωση άποδίδεται σ' ένα σύμ
πλέγμα παραγόντων που περιλαμβάνει Try
βιομηχανοποίηση, τήν τεχνολογία, την έπιστη
μη, τό οικονομικό σύστημα πού στηρίζεται στ<
κέρδος, τήν αστυφιλία, τον άνθρωπο τής μάζας
τά μαζικά μέσα έπικοινωνίας, τό γιγαντιαΐο ά
πρόσωπο κράτος καί τό συνεταιρισμό, τή συ μ
βατικότητα, τόν ατομικισμό, τόν κολλεκτιβι
σμό κλπ. Λέγεται δτι αύτοί οί παράγοντες-—
ρέ περισσότερη έμφαση πότε σέ έναν, πό
σέ κόπτοιον άλλο—* αποτελούν τήν κατη
γορία τών συνθηκών πού γεννούν τήν άλλο
*ϊρίωαη. Οί συνθήκες αύτές εΤναι κοινωνικές

οικονομικές και Ιστορικές περιστάσεις, πού
δημιουργούν στό άτομο τά αισθήματα άποξένωσης πού χαρακτηρίζουν τόν άνθρωπο τού
20ού αιώνα: άγχος, έχθρα, μοναξιά, απελ
πισία , άδυναμία, άσυναρτησία καί τά όμοια.
Αύτά τά αισθήματα περιλαμβάνουν τά ψυ
χολογικά σύνδρομα τής άλλοτρίωσης πού
μέ διάφορους τρόπους όρίζεται σάν «m ala(lie du si£cle», ή «έποχή τού άγχους», τό
«άνθρώπινο πεπρωμένο» ή ή «νευρωτική προ
σωπικότητα τού καιρού μοος».
Οί γενεσιουργός συνθήκες καί τά συμπτωματικά σύνδρομα εΤναι οί δυό γενικότατες
κατηγορίες πού κάτω άπ' τήν μιά ή τήν άλ
λη περιλαμβάνονται οί υπο - κατηγορίες τών
Φαινομένων τής άλλοτρίωσης. Αύτή ή ταξι
νομική προσέγγιση, όδηγεΐ σχεδόν πάντα
είτε στήν όπτιμιστική πρόταση γ ιά μιά ρο
μαντική έπιστροφή σ ’ ένα υποθετικά άρτιότερο εΤ5ος ικοινωνικο - άτομικής κοινότητας
είτε στήν απαισιόδοξη πρόβλεψη ένός κρά
τους - στρατοπέδου στό όποιο ή ένσωμάτωση εΤναι υποχρεωτική καί τελικά όδηγεΐ σέ
καθολικό πυρηνικό άφανισμό. 'Ακόμη κι ό
ταν ή λύση φαίνεται πώς βρίσκεται σέ κάποιο
εΤδος «σοσιαλισμού», ή σύγχυση τών κατά
διάφορους τρόπους ταξινομημένων φαινομέ
νων τής άλλοτρίωσης δέν μάς παρέχει μιά
δομική προσέγγιση πού νά δείχνει μέ tcoi&j
τρόπο μπορεί νά επιτευχθεί ένα τέτοιο σύ-
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στη μα. Ή «σοσιαλιστική», έπομένως, λύ
ση τής αλλοτρίωσης γίνεται ούτσττική. Ό ρο
μαντισμός τών δυο αίσιοδόξων λύσεων (νά
επιστρέφει ή ανθρωπότητα σέ προηγούμε
νες μορφές ένσωμάτωσης, ή νά προχωρήσει
σέ ουτοπικό σοσιαλισμό) εύκολα υποχωρεί
μπρος στην απαισιοδοξία τού ολοκληρωτικού
κράτους και τού πυρηνικού άφανισμού. Τό γ ε
νικό συμπέρασμα πού βγαίνει απ’ την τα
ξινομική ανάλυση είναι ότι ή αλλοτρίωση
είναι τό τίμημα τής προόδου πού πληρώνει
ό άνθρωπος και έπομένως είναι ένα πρωταρ
χικό χαρακτηριστικό τής «ανθρώπινης κα
τάστασης». ’Έ τσ ι, ένα ιστορικά δημιουργημένο φαινόμενο μεταμορφώνεται σέ μεταφυ
σική άρχή: τήν άρχή τού παράλογου, δηλα
δή πώς όσο πιο πολύ ό άνθρωπος προσαρμό
ζει τό περιβάλλον σ τίς άνάγκες και τις φι
λοδοξίες του, τόσο πιο πολύ όστοχωρίζεται
καί απ’ τό περιβάλλον κι άπ’ τον έσυτό του.
"Ενα τέτοιο συμπέρασμα είναι άνάγλυφα
διάχυτο στη φιλοσοφία τού ύπαρξισμού, στην
ψυχολογία τής ψυχανάλυσης, στο θέατρο τού
παράλογου, καί στο μυθιστόρημα τού αλ
λοτριωμένου ανθρώπου.

I .
Τό πρώτο βήμα γ ιά τήν κατανόηση όποιουδήποτε φαινομένου είναι ή ταξινόμηση τού
ύπό μελέτη ύλικού. Κατά παρόμοιο τρόπο
τό πρώτο στάδιο όποιασδήποτε έπιστήμης
είναι ή ταξινόμηση. Π.χ. τό πρώτο στάδιο
στην βοτανολογία καί τήν βιολογία, πού κρά
τησε κάπου 2 5 0 0 χρόνια, ήταν ή ταξινόμη
ση φυτών καί ζώων στήν άστρονομία ή τα
ξινόμηση τών ούράνιων σωμάτων στήν Ι
στορία ή ταξινόμηση τών ειδών τών κοινω
νιών καί στήν ψυχολογία ή ταξινόμηση τών
ψυχικών Ιδιοτήτων. Οί φιλοσοφικές κατηγο
ρίες πού έχουν σχέση μ ’ αυτό τό πρώτο στά
διο τής έπιστήμης ήταν άνάμεσα σ ’ άλλες:
τό στατικό ή άναλλοίωτσ ή απομόνωση καί
άνάλυση χωρίς παραμόρφωση· ό χώρος σάν
περιοχή όπου τά πράγματα υπάρχουν ό χρό
νος σάν άπλή διάρκεια* ή κίνηση, μέ τήν π ε
ριορισμένη έννοια τής
άπλής μετατόπισης
καί ή αιτιότητα σάν έξωτερική σχέση ώθη
σης ή έλξης.
Ή λογική πού έχει σχέση μέ τό πρώτο
στάδιο τών έπιστημών ήταν ριζωμένη στήν
«άρχή τής τοα/τότητας» (ένα φαινόμενο ε ί
ναι αυτό πού είναι: τό Α είναι Α )· στήν
«άρχή τής μή αντίφασης» (ένα φαινόμενο δέν
μπορεί νά είναι ταυτόχρονα αυτό πού είναι
κι αυτό πού δέν είναι: τό Α δέν είναι μή Α)·
καί τέλος στήν «άρχή τού τρίτου ή μέσου
άποκλείσεω;» (ένα φαινόμενο είτε είναι αυτό
πού είναι είτε αυτό πού δέν είναι: είτε Α
είτε μή Α ). Αυτές οί άρχές είναι τό μίνι
μουμ πού άπαιτεϊται γιά τούς σκοπούς τού
όρισμού καί τής ταξινόμησης καί άποτελεί
γεγονός ότι αντανακλούν άληθινά επίπεδα

J

τής άτ/τικειμενικής πραγματικότητας, περίλαμβανομένων τού υλικού κόσμου, τής γλώσ- ]
σας, τής λογικής καί τής σκέψης. Ή λ ο γι-1
κή πού βασίζεται σ ’ αυτές τις τρείς αρχές ]
ήταν ή λογική τής ταξινόμησης μέ τ ις κατά I
ζεύγη κατηγορίες τής τάξης καί τού μέλους, 1
τού γένους καί τού είδους, τού καθολικού καί I
τού άτομικού, τού γενικού καί τού μερικού, !
τής ποιότητας καί τής ποσότητας, τού ένός I
καί τών πολλών κ.ο.κ. Ή δομή τών κατηγο- |
ριών πού αντανακλούσε (στή γλώσσα) τήν 1
δομή τών όντολογικών επιπέδων άντικαθρε- >
φτιζόταν στόν ταξινομικό συλλογισμό: ή J
μείζων πρόταση σάν σχέση γένους καί είδους, j
περιέχοντος καί περιεχομένου, άποκλειουσώνΐ
καί αποκλεισμένων τάξεων ή έλάσσων πρό- ]
τάση σά σχέση ατόμου καί είδους, μέλους J
καί τάξης· καί τό συμπέρασμα σάν ή συνα-Ι
γάμενη σχέση μεταξύ άτόμου καί γένους, I
μέλους καί περιέχουσας ή άποκλείουσας τά- 1
ξ η ς·

Ή ταξινομική λογική άποτελεί τή βάση!
τής προσέγγισης στο πρόβλημα τής άλλο-1
τρίωσης δπως τό σκιοτγραφήσαμε πιο πάνω I
Είναι έπομένως τό πρώτο άναγκαΐο βήμα |
γιά νά κατανοηθεί ή φύση τού φαινομένου, j
Ή όργάνωση τών αμοιβαία άποκλειόμενωνί
τάξεων τής αλλοτρίωσης καί τών άλλοτριω-|
τικών όρων απ’ τή ιμιά, καί, μέσα στήν άλλο-1
τρίωση, ή ύπο - όργάνωση τών τάξεων υτταρ-1
ξιαχής αλλοτρίωσης τού άτόμου, τών καταστά-Ι
σεων ή αισθημάτων αλλοτρίωσης τού άτό- j
μου ά π ’ τήν άλλη, μαζί μ’ ένα πλήθος έπι- j
μέρους ειδικών τάξεων πού π εριλα μβά νονται
μέσα σέ κάθε μιά, άποτελεί άπαραίτητη άρ*1
χή στήν προσπάθεια νά κατανοήσουμε τήν I
άλλοτρίωση. Ή άνάλυση σέ μέρη καί ή σύν-Ι
θέση σέ έξωτερικές ταξινομικές σχέσεις όρ-1
γανώνουν τις μυριάδες φαινόμενα άλλοτρίω-1
σης σ’ ένα έννοιαχό πλαίσιο πού άντανοοκλσ rτά διάφορα ταυτόχρονα έπίπεδα πού ύπάρ- J
χουν στον κόσμο καί στον άνθρώπινο νου.,Ί
Ή ταξινομική, δμως, προσέγγιση δέν είναι |
εξηγητική ούτε αίτιολογική κι έπομένως
όδηγεί στήν κατανόηση τής άλλοτρίωσης σόΜ
διαδικασίας πού έχει άρχή, μέση καί πρΛ
βλεπτό τέλος. Μέ λίγα λόγια, δέν προσψβ
ρει μιά δομή τών εσωτερικών χρονικών 1
χωρικών συσχέσεων πού θά καθοδηγούσε 'to ·
άνθρωπο νά καταπιαστεί μέ τό φαινόμενο καή
τά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά νά τό uetxw
βάλει. Τό ζήτημα είναι δχι μόνο νά άνΛ
γνωρίσουμε καί νά ταξινομήσουμε τις διά!
φορές δψεις τής άλλοτρίωσης σάν μιά otoctij
κή άνθρώπινη κατάσταση, άλλά νά μάθουμε
τά α ίτιά της -<αί τις έσωτερικές σχέσεις τ η ·
ώστε νά τήν αλλάξουμε.
Τό δεύτερο στάδιο στή διερεύνηση όποιουδήποτε φαινομένου είναι νά κατανοήσουμε
τήν καταγωγή, τήν άνάπτυξη καί τήν κ α τεβ
θυνση τής κίνησής του, νά τό κατανοήσουμε
όχι μόνο σάν τάξη μέ ύπο - τάξεις άλλά κα»
σάν διαδικασία μέ ύποδιαδικασίες. Κατά ι « ·
ρόμοιο τρόπο, τό δεύτερο στάδιο όποιασδη·
πάτε έπιστήμης χαρακτηρίζεται οπτό τόν ένίΧβ

ττισμό στις διαδικασίες και από τήν ισοδύνα
μη προσοχή ττού δίνει στις χρονικές καί χωρι
κές διεπικοινωνίες καί εσωτερικές καί έξωτερικές διασχέσεις. Σ τά τελευταία 150 χρόνια,
δλες σχεδόν oi φυσικές καί κοινωνικές έπιστήμες έχουν έττιτελέσει τή μετάβαση άττό την άντανάκλαση της ταξινομικής δομής τού μελετώμενου υλικού τους στην αντανάκλαση τών
Αναπτυξιακών δομών του. Στην
άστρονσμία μέ τον Κάντ καί τον Λαττλάς· στη γεολογία μέ τον Λυέλ' στη λογική μέ τον Χέγκελ, τον Φόϋερμ-τταχ καί τον Μάρξ·^ στην ι
στορία καί πολιτική οικονομία μέ τόν Μάρξ
καί τόν Έ νγκελς· στη βιολογία μέ τόν Δαρ6ίνο· στη φυσική μέ τόν ’Α ϊνστάιν στην φυ
σιολογία τής άνώτερης νευρικής δραστηριότη
τας μέ τόν Παύλωφ, κ.ο.κ. Στην πραγματικό
τητα, τά μαθηματικά ήταν τα πρώτα που
προχώρησαν στη δομική άνάλυση τής διαδι
κασίας μέ τήν δημιουργία τού όπειροστικού
λογισμού άπ’ τόν Λάϊμπνιτς καί τό Νευτωνα.
"Οπως ή τυπική ή ταξινομική λογική εΤναι
ή δομή τών τάξεων έν γένει, έτσι ή γενετι
κή η διαλεκτική λογική εΤναι ή δομή τών
διαδικασιών έν γένει. Στήν προσπάθεια λοι
π ο ί να κατανοήσουμε τήν άλλοτρίωση σάν
διαδικασία, ή διαλεκτική λογική είναι, (τό λιγοτερο πού μπορούμε νά πούμε), χρήσιμη
σαν οομικό νοητικό όργανο. "Ομως έδώ υ
πεισέρχεται μιά Ιδιότυπη κατάσταση για τί
ή ΐόια ή οιαλεκτική λογική έχει πέσει θύμα
τής αλλοτρίωσης*. Μπροστά σ' αυτό τό γ ε
γονός δεν μπορεί νά υποτεθεί ότι υπάρχει ε
ξοικείωση μέ τήν διολεκτική λογική σ ’ όποιοδήποτε επίπεδο, είτε άχαόημαϊκό εϊτε άλλο.
Πριν εφαρμόσουμε τή διαλεκτική λογική στη
δόμηση τών έπιστημών έκείνων πού σχετί
ζονται μέ τήν κατανόηση τής άλλοτρίωσης
σάν διαδικασίας, ή ΐδια τούτη ή λογική πρέ
πει νά δομηθεί.

2.
, ^ ,τ ι ό Χέγχελ όνόμασε «φυσική» λογι
κή, ταξινομική μαζί καί γενετική, εΐναι Εν
σωματωμένο στή γλώσσα. Ή γλώσσα εΐναι
η αντανάκλαση τής πραγματικότητας μέ τις
λεξεις (λεξιλόγιο όνομάτων, ρημάτων κλπ.)
και
JH σύνταξη (γραμματική καί συντα
κτικό). Η φυσική λογική είναι ή άντανάχλατ Πζ πραγματικότητας μέσα σέ προτά-

-

Π<«>ς ή Λ'ιαλεκτική λογική έχει πέσει θύμ
Αλλοτρίωσης άκύμα καί στήν Σοβιετική Έ
^ . ^ Ρ ^ ς ρ ε ι τ α ι άπό τόν Μ. Μ. Ρόζεντα
Iμλ Ρ1· ° του Δ ι α λ ε κ τ ι κ ή Λ ο γ ι κ *
πολ·Γ'*α * '* ^ ) (
λ έ ε ι: ‘Έχουμε δώσει πάρ:
καΗ/? προσ,°Χή °τήν τυπική λογική καί σχεδό
κα° 4'· ^ ° · ή «ιοιλ,κτ.κή λογική.

σεις άλληλένδετες καί διαρθρωμένες σέ σχή
μα επιχειρήματος, (συνήθως σάν ένθυμητικός συλλογισμός). Μέσα στά δυο έκατομμύ
ρια χρόνια τής ανθρώπινης έξέλιξης ό άν
θρωπος εΐχε νά αντιμετωπίσει ως ύπαρξη καί
τήν ταξινόμηση καί τήν άλλαγή κι έπρεπε κατά
συνέπεια ν’ άναπτύξει γλωσσικές καί λογι
κές αντανακλάσεις τόσο τών τάξεων όσο καί
τών διαδικασιών. Ή έπιστήμη τής λογικής,
καθώς κ ’ ή επιστήμη τής γλωσσολογίας δημιουργήθηκαν πολύ αργά στήν ιστορία τής
ανάπτυξης τού άνθρώπου, μόλις κατά τά τε
λευταία 3 0 0 0 χρόνια.
"Ενα γεγονός πού έχει δημιουργήσει κά
ποια σύγχυση, εΐναι τό ότι στήν περίπτωση
τής γλώσσας υπάρχει διαφορετικός Ορος γιά
τό φαινόμενο καί διαφορετικός γιά τήν επι
στήμη ττού τό μελετάει («γλώσσα» καί «γλωσ
σολογία») ενώ στήν περίπτωση τής λογικής
ό ίδιος δρος χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει
καί τό φαινόμενο («λογική») καί τήν έπιστή
μη («λογική»).
Τό Ιστορικό γεγονός δτι πρωταρχικός στό
χος τών επιστημών ήταν ή ταξινόμηση τού
αντίστοιχου υλικού τής καθεμιάς, όδήγησε
στήν άνάπτυξη πρώτα τής έπιστήμης τής
ταξινομικής λογικής. “Ετσι τό πρώτο στάδιο
άνάπτυξης τής έπιστήμης της λογικής ήταν
ή κατηγορική ή τυπική λογική. Τό δεύτερο
στάδιο τών έπιστημών, θεμελιωμένο στήν
προσττάθειά τους νά κατανοήσουν τά θέματά
τους σάν διαδικασίες, όδήγησε στο δεύτερο
στάδιο της έπιστήμης τής λογικής, στή γενετι
κή ή διαλεκτική λογική. Ή κατηγορική ή τυ
πική καί ή γενετική ή διαλεκτική λογική, σάν
έπιστήμες, άποτελούν δύο διαδοχικά στάδια
στήν άνάπτυξη τής έπιστήμης τής λογικής
ώς συνόλου. Ή γενική έπιστήμη τής λο γι
κής, με τά δύο Ιστορικά καθορισμένα στά
διά της εΐναι ή έπιστήμη δομής πού αφορά
τή δομή τής πραγματικότητας, καί περιλαμ
βάνει τόσο τήν δομή της δομής τού υλικού
κόσμου δσο καί τήν αντανάκλαση τής δομής
αυτής τής δομής στήν ανθρώπινη συνείδηση
μέσω τής φυσικής γλώσσας καί τής φυσι
κής λογικής. Έάν ή λογική σά σύνολο (στό
σημείο πού ώς σήμερα έχει άνστττυχθεΐ) εΐ
ναι ή δομή τής δομής τού κόσμου καί τής σκέ
ψης, τότε ή κατηγορική ή τυττική λογική ε ΐ
ναι ή δομή τών έν γένει κατηγοριών (τάξεων)
κι ή γενετική ή διαλεκτική λογική εΐναι ή δο
μή τών έν γένει διαδικασιών. Κάθε στάδιο
τής έπιστήμης τής λογικής αποτελεί τό υπό
βαθρο τών άντίστοίχων σταδίων όλων τών
έπιστημών, φυσικών καί κοινωνικών καί έκφράζεται μέσα οατ* τά στάδια αύτά.
Ή διαλεκτική λογική, σάν έπιστήμη τής
δομής κάθε διαδικασίας, ή αλλαγής, άσχολεΐται μέ τή συλλογιστική άντανάκλαση τής
άρχής Π έμφάνισης, τής μέσης ή άνάπτυξης
καί τού τέλους ή μεταβολής πού συμβαίνουν,
(άν έξαιρέσουμε τήν περίπτωση καταστροφι
κού δυστυχήματος πού είναι πιθανό) σέ κά
θε διαδικασία. Ή διαλεκτική λογική εισχωρεί
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1

στη δομή τού συλλογισμού αστού σε τέσ
σερα τουλάχιστον επίπεδα, -προχωρώντας car’
τό επιφαινόμενο στην ούσία καί μετά στη
βαθύτερη κι ακόμη βαθύτερη ουσία.

Τό -πρώτο έττίττεδο αντανάκλασης τού γ ε
νετικού ή διαλεκτικού συλλογισμού, διαδι
κασίας ή αλλαγής, καθρεφτίζει τα τρία στά
δια ανάπτυξης (άρχή, μέση, τέλος) σαν πο
σοτικές καί ποιοτικές αλλαγές. Σ το σηιμείο
αυτό ό συλλογισμός άντικρύζει την άρχή ή
προέλευση σαν μεταμόρφωση μιας ποιοτι
κής αλλαγής σέ ποσοτική αλλαγή: "Ενα «νέο»
πράγμα (ή μια «νέα» σκέψη) δημιουργήθηκε
(προκύπτοντας προφανώς από μια προηγού
μενη ποσοτική ανάπτυξη) καί μέ τή σειρά
του άρχίζει ν’ άναπτύσσεται ποσοτικά.
Ή μεσαία φάση τού συλλογισμού εΐναι
ή ποσοτική άνάπτυξη τής ποιότητας: Τό
πράγμα ή ή σκέψη παραμένουν τά ίδια , άκριβώς χάρη στο γεγονός ότι άλλάζουν. Καί
άλλάζουν άκριβώς χάρη στο γεγονός δτι
παραμένουν τα ίδια.
Ή τελική φάση τού συλλογισμού εΤναι ή
μεταμόρφωση τής ποσοτικής αλλαγής σέ ποιο
τική: Τό πράγμα ή ή σκέψη αλλάζοντας δι
αρκώς παραμένει τό ίδιο μέχρι πού φτάνει
σ ’ ένα σημείο όπου δεν μπορεί ν’ αλλάξει π ε
ρισσότερο χωρίς νά μεταβληθεΤ σέ κάτι άλ
λο, σέ μια «νέα» ποιότητα.
’Από τό πρώτο αυτό έπίπ εδο τού διαλε
κτικού συλλογισμού μπορούν νά συναχθούν
άρ<ετές γενικεύσεις, ανάμεσα σ τις όποιες
καί οι έξής:
1 . Κάθε άρχή εΤναι κ' ένα τέλος καί κάθε
τέλος εΤναι καί μία άρχή.
2. 'Ανάμεσα στήν άρχή καί στό τέλος κά
θε πράγματός μεσολαβεί μιά λ ίγ ο - πολύ έκτεταμένη ανάπτυξη κατά τή διάρκεια τής ό
ποιας ή ποιότητα μένει άναλλοίωτη ώς προς
τό είδος άλλά μεταβάλλεται ώς πρός τό βα
θμό.
3. Ή έννοια τής ποσοτικής άλλαγής εμ 
περιέχει τήν άρχή τής ταυτότητας τής τυπι
κής ή κατηγορικής λογικής, άλλά έκφρασμένη μέ δρους διαδικασίας ή άλλαγής.
4. Κάθε πράγμα ή κάθε σκέψη είναι, σαν
διαδικασία, μιά ταυτότητα (τό Α εΐναι Α)
άκριβώς χάρη στο γεγονός δτι διαρκώς άλλάζει μόνο ώς πρός τό βαθμό μέχρι πού
φτάνει σ' ένα σημείο δπου αλλάζει καί ώς
πρός τό είδος κ ’ έτσι προκύπτει μιά «νέα»
ταυτότητα (κατά τήν όποια τό Β είναι Β ).
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5. Ή έννοια τής ποσοτικής άλλαγής δια
τηρεί, κοττά άνάλογο τρόπο, καί τήν άρχή
τής μή - άντίφασης μέσα στά πλα ίσια τής
διαλεκτικής λογικής. Για τΐ έφ’ όσον ένα πρά
γμα, σάν διαδικασία, άλλάζει μόνο ποσο
τικά, δέν εΐναι τίπ ο τε άλλο άπό τον εαυτό
του (τό Α δέν εΐναι μ ή - Α ) .

6.
Κατά τον ίδιο τρόπο, τό πρώτο ότ
πεδο τόύ διοελεκτκιού συλλογισμού διατηρώ
καί τήν άρχή τού αποκλεισμένου τρίτου. Για.
τι κατά τή φάση τής ποσοτικής άλλαγής τ<^
κάθε πράγμα ή κάθε σκέψη είναι είτε «αΰτ^
είτε «εκείνο» (εΐναι είτε Α είτε μ ή - Α ) .

7.
Ένώ ή ποσοτική άλλαγή διατηρεί
τρεΐς άρχές τής τυπικής λογικής, ό διαλεκτή
κός συλλογισμός καθρεφτίζει έπίσης καί τό
γεγονός δτι οί διάφορες ταυτότητες έμφανίζονται καί έξαφανίζονται. Καί πώς ύφίστα^
ται ποιοτική άλλαγή, άκριβώς για τί είν®
δ,τι είναι, μόνο καί μόνο έπειδή αλλάζουν!
ποσοτικά συνεχώς μέχρι πού φτάνουν ατό
σημείο νά μεταβληθούν καί ποιοτικά.

8.
Αυτό πού γ ιά ένα επίπεδο τής πρ
γματικότητας είναι ποσοτική άλλαγή, απο
τελεί ποιοτική άλλαγή γ ιά ένα άλλο έπίπ*
δο. Καί μ δλο πού τούτο τό πόρισμα τό
άναφέραμε τελευταίο, οα/τό δέ σημαίνει διό
λου πώς είναι τό λιγότερο σημαντικό. Κι
κόμα, αυτό τό πόρισμα δέ σημαίνει διά
δτι τό είδος τής άλλαγής καθορίζεται
τήν αυθαίρετη έκλογή τής άφαίρεσης. Σ ημ
νει μόνο πώς γιά νά είναι άληθινές οί ά
ρέσεις πού κάνει ή σκέψη, πρέπει ν’
στοιχούν σέ ύπαρκτά (προτγματπκά) επί
τής πραγματικότητας.

Τό δεύτερο έπίπεδο τού διαλεκτικού συλ
λογισμού εισχωρεί βαθύτερα στή δομή τής
διαδικασίας καί άφορά τίς άμοιβαΐες iaUl·
τεριχές σχέσεις -περιεχομένου καί μορφής κα
θώς μιά ποιότητα, ένα πράγμα ή μιά σκέ
ψη προχωρεί πορευόμενη άπό τήν άρχή διά
τής μέσης πρός τό τέλος της.
Έ δώ βρίσκεται μιά άπ’ τ ίς κυριότερες
κατηγορίες τής διαλεκτικής λογικής καί συγ
κεκριμένα ή άντίθεση. Τό κεντρικό γνώρισμα
τής άντίθέσης είναι πώς ή άρνηση φέρ^ί
μέσα της τήν κατάφαση καί πώς ή κατάφα
ση φέρνει μέσα της τήν άρνηση. Αυτό -πού
είναι τοασόχρονα άντικείμενο καί τής κατά
φασης καί τής άρνησης, καθώς καί τό πώς
έπισυμβαίνουν αυτές, οί άρνήσεις καί οί κα
ταφάσεις, είναι τό ζήτημα πού άποτελεΐ τ«ζ
έσωτερικές σχέσεις μεταξύ μορφής καί *ιτε·
ριεχομένου.
Στήν άρχική φάση τού δεύτερου, ή άνηΗ
φατικού, έπιπέδου τού διοώεκτικού συλλογι·
σμού, δταν μιά νέα ποιότητα γεννιέται κι
αρχίζει ν’ άνοσττύσσεται ποσοτικά, αυτή I
ποιότητα άντικρύζεται σαν ένα Ιδιαίτερο
ριεχόμενο αυνδεδεμένο μέ μιάν ιδιαίτερη μορ
φή, τήν ξεχωριστή μορφή αυτού τού ξεχωρι*
ατού περιεχομένου.
Στήν άρχή, ή σχέση μορφής καί περιεχο
μένου είναι μιά σχέση συμφωνίας. Λέγοντας
συμφωνία ένναούμε πώς ή μορφή έπιτρέττΟ
τήν ανάπτυξη τού περιεχομένου.
Στήν μεσαία φάση τού άντιφατικού ε ϋ *

ir^§ou τού διαλεκτικού συλλογισμού, καθώς
Γ^τοιότητα αναπτύσσεται ποσοτικά, ή μορ
φή έξακολουθεΐ νά συμφωνεί μέ τό περιεχόμενο επιτρέποντας του ν’ Αναπτύσσεται* τό
γεγσνος βμως σύτό άκριβώς φέρνει τό περιεχόμενο όλο και ττλησιέστερα ατό σημείο
Ασυμφωνίας της μορφής προς τό περιεχόμε
νο *Εδώ βλέπει κάνεις ότι ή ταυτότητα ενός
πράγματος ή μ'άς έννοιας δεν συνίστοται
μόνο στην ποσοτική αλλαγή άλλα έπϊσης
και ο*τό γεγονός ότι περιεχόμενο και μορφή
παραμένουν τα ίδια. Έ ν τούτοις, παραμέv(X»v τά Τδια μόνο και μόνο επειδή κινούνται
οπτό μιαν άρχική συμφωνία προς μια τελική
ασυμφωνία τής μορφής μέ τό περιεχόμενο.
Αύτό είναι μέρος έχείνου που έννοούμε μέ τόν
όρο «Αντίθεση». Υπάρχει μιά αναπτυσσό
μενη άντίθεση μεταξύ περιεχομένου και μορ
φής. Αύτά τά δυό δέν μπορούν νά υπάρξουν
χωριστά Αλλά συγχρόνως υπάρχουν μαζί μό
νο κινούμενα άπό τήν συμφωνία προς τήν άσυμφωνία. Ή αλλαγή είναι ποσοτική όσον
μέσα στο πράγμα ή στήν έννοια υπάρχει ή
ίδια άντίθεση καί ή διαλεκτική άρχή τής
ταυτότητας άποτελεΐται καί άπ' τις δυό αυ
τές Απόψεις.
Ή τελική φάση τού δευτέρου έπιπέδου
τού διαλεκτικού συλλογισμού είναι τό ση
μείο μετατροπής τής ποσοτικής αλλαγής <σέ
ποιοτική. Είναι τό σημείο όπου ή μορφή έρ
χεται σέ διαφωνία μέ τό περιεχόμενο. Τό π ε
ριεχόμενο διασπά κ’ έγκ<χταλείπει τήν πα
λιά μορφή καί δημιουργεί μιά καινούργια,
μιά μορφή ποΰ συμφωνεί μέ τό νέο έπίπεδο τού άναπτυσσόμενου περιεχομένου. Αύτό
λέγεται λύση τής παλιάς Αντίθέσης καί άπαρχή μιάς καινούργιας.
Από τό δεύτερο αύτό επίπεδο τού διαλε
κτικού συλλογισμού, τό έπίπεδο τής άντίψασης, μπορούν νά συναχθούν άρκετές γενικεύ
σεις, άνάμεσα στϊς όποίες καί ο) έξης:

νησης καί τής άρνησης τής άρνησης. Και οΐ
δυό έχουν σχέση μέ τό σημείο τής ποιοτικής
μεταβολής μορφής καί περιεχομένου. Ή πρώ
τη άρνηση είναι τό σπάσιμο ή Απόρριψη τής
μορφής καί ή διατήρηση ή συγκράτηση τού
περιεχομένου. Είναι τό «όχι» ή Αρνητικό τής
μορφής καί τό «ναι» ή καταφοτικό τού π εριε
χομένου. Αυτή εΐναι ή διατηρητική ή συντη
ρητική όψη τής διαλεκτικής. Ή δεύτερη άρ
νηση τής πρώτης άρνησης εΐναι ή μετατροπή
ή έξύψωση καί μεταμόρφωση τού -περιεχομέ
νου σέ νέο έπίπεδο μέ τήν απελευθέρωσή
του Απ’ τά περιοριστικά πλαίσια τής παλιάς
μορφής καί ταυτόχρονα μέ την Αποκατάστα
ση μ·άς νέας μορφής πού Αρχικά συνάδει
μέ τό νέο έπίπεδο του περιεχομένου. Αυτή
είναι ή δημιουργική ή ανανεωτική άποψη τής
διαλεκτικής.

Τό τρίτο καί τελικό έπίπεδο τού διαλε
κτικού συλλογισμού εισχωρεί Ακόμη πιο 6αθειά στή δομή τής διαδικασίας. Έ δώ έξετάζεται ή άρνηση καί ή άρνηση τής άρνησης
τών νόμςον τής κατηγορικής ή τυπικής λογι
κής. Σ ’ αύτό τό σημείο οΐ νόμοι ή οί Αρχές
παίρνονται μέ τήν κλασσική σημασία τόσο
σάν όντολογικοΐ όσο καί σάν λογικοί, καί
σάν νόμοι τού είναι καθώς καί σάν νόμοι τού
νοείν δηλ. σάν νόμοι τού υλικού κόσμου που
καθρεφτίζονται, μέσω τής γλώσσας καί τής
λογικής, στους νόμους τής σκέψης.
Ή διαλεκτική λογική συνθέτει τούς δύο
πρωταρχικούς νόμους τής κατηγορικής λο γι
κής (τό νόμο τής ταυτότητας καί τό νόμο
τής μή Αντίφασης) σέ περιεχόμενο καί μορ
φή. Ό νόμος τής ταυτότητας είναι τό π ε
ριεχόμενο καί ό νόμος τής μή Αντίφασης ε ί
ναι ή μορφή που ταιριάζει στο κατηγορικό
περιεχόμενο τής ταυτότητας. “Ετσι, ό νόμος
πώς ένα πράγμα ή μιά σκέψη είναι αυτό
που
είναι, πώς τό Α είναι Α, είναι τό π εριε
1.
Η πορεία διαδρομής τής Αντίθεσης άχόμενο
πού Αναπτύσσεται διά μέσου τής Ι
πο τή σύστασή της ώς τή λύση της. "Αν
στορίας τής λογικής, είτε τυπικής είτε δια
βήμα στη διαδρομή αυτή είναι καί μιά
λεκτικής. Ό νόμος τής μή Αντίφασης, ότι
« τ ι μέρους λύση τής αντίθεσης, άν δηλαδή,
ένα πράγμα ή μιά σκέψη δέν είναι αυτό που
τό ^Μ είο διαφωνίας μορφής καί περιεχομέδέν είναι, ότι τό Α δέν είναι μή - Α, είναι ή
ν*ϊυ τταρατηρεΐται κατά τή σ τιγμή τής σ τε
μορφή που παίρνει αύτό τό περιεχόμενο στο
νότερης ένότητας τών δύο, τότε λέμε πώς ή
στάδιο τής ταξινόμησης. "Ο σο καιρό ή τα
Αυση τής άντίθεσης είναι μη έκρηκτική καί
ξινόμηση τών πραγμάτων Αποτελούσε πρω
. * ^άντίθεση ή Τδια είναι μή άνταγωνιταρχικό στόχο τών έπιστηιμών, ή μορφή αυ
° 7 ικτν ,Αν όμως κάθε βήμα στη διαδρομή
ης αντίθεσης εύρύνει τό χάσμα μεταξύ μορτή τού νόμου τής ταυτότητας συμφωνούσε
μέ τό περιεχόμενο. Ή ταξινομική μορφή τής
ΦΠζ^ και περιεχομένου, δν δηλαδή ή μορφή
ινειται σέ κατεύθυνση αντίθετη ά π ’ αύτήν
ταυτότητας έλεγε πώς τό Α είναι Α καί πώς
δέν είναι κάποιο Απροσδιόριστο χωρικό ή
° ν περιεχομένου, τότε τό σημείο διαφωνίας
χρονικό μή - Α. 'Ένα πράγμα (ή μιά σκέ
S E W και περιεχομένου παρατηρείται κατά
τη στιγμή τής όξύτερης διάστασης. Σ έ μιά
ψη) διαφορίζεται άπ' όλα τά άλλα πράγμα
° ια περίπτωση λέμε πώς ή λύση τής Αντα (ή τις σχέψεις) έξω απ’ τόν εαυτό του.
' f οης είναι έκρηχτική καί πώς ή Τδια άντίTo Α είναι ένα καθορισμένο καί ιδιαίτερο
Α, ένω τό μή - Α είναι κάτι Ακαθόριστο καί
^
ε7ν<*' Ανταγωνιστική.
γενικό, που περιλαμβάνει κάθε τι που δέν
είναι τό Α.
* λ '* * ! <3λλη γενίκευση πού συνάγεται ΑΜόνον όταν άρχισαν νά βρίσκονται πρά
^^'φ στικό έπίπεδο του διαλεκτικού
°Υισμού Αφορά τις κατηγορίες τής άρ
γμα τα που δέν μπορούσαν νά ταξινομηθούν

σαν τέτοια η τέτοια (σαν Α η σαν Β ) κι ό
ταν οι ταξινομικές δομές των διαφόρων έτη στημών άρχισαν να καταρρέουν, ή ταξινο
μική μορφή της ταυτότητας ήρθε σέ διαφω
νία μέ τό ττεριεχόμενο τής ταυτότητας. Τό
τελευταίο αναπτύχθηκε Οπτό στατική τάξη
σέ δυναμική διαδικασία. Αυτό, γ ια τήν έπιστήμη τής λογικής, σήμαινε ττώς ή ταυτότη
τα σαν διαδικασία ή άλλαγή όσταΐτοΟσε τήν
άττόρριψη τής τταλιάς μορφής και τήν διατή
ρηση του περιεχομένου δηλ. τής ταυτότη
τας.
Αυτή ή διάσπαση τής παλιάς μορφής και
ή άπελευθέρωση τής ταυτότητας ά τ ’ αυτήν,
άποτελε? τήν πρώτη άρνηση τών νόμων τής
τυττικής λογικής. Είναι ή κατάφαση του π ε
ριεχομένου και ή όπτάρνηση τής μορφής. Ή
δεύτερη άρνηση, ή άρνηση τής άρνησης, εί
ναι ή μεταλλαγή, ή εξύψωση και μεταμόρ
φωση του παλιού περιεχομένου τής ταυτότη
τας σά στατικής τάξης στο νέο επίπεδο τού
περιεχομένου τής ταυτότητας σαν διαδικα
σίας πού έχει άρχή, μέση και τέλος. Αυτό
τό νέο περιεχόμενο λοιπόν, άπαιτεΐ καί δη
μιουργεί μιά νέα μορφή, μια μορφή που νά
συνάδει μέ τή διαδικασία. Αυτή ή νέα μορ
φή εΐναι ή άρνηση τής άρνησης της παλιάς
μορφής. 'Α π’ τή μιά εΐναι ή άρνηση τού α
καθόριστου, γενικού μή - Α, κι άν άπ' τήν
σλλη είναι ή μεταλλαγή, ή έξύψωση καί
μεταμόρφωση τού μή - Α· ή μεταμόρφωση τού
γενικού μή - Α σ ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό
μή - Α της ταυτότητας Α. Τό συγκεκριμένο
χρονικό μή - Α τού Α είναι τό ιδιαίτερο πα
ρελθόν καί τό Ιδιαίτερο μέλλον τού Α καθώς
αυτό άλλάζει πορευόμενο άπ’ τήν άρχή διά
τής μέσης προς τό τέλος του.
Τό τρίτο έπίπεδο τού διαλεκτικού συλλο
γισμού άφορά τήν άρνηση τής άρνησης τών
νόμων τής τυπικής λογικής. Ή άρχή τής
ταυτότητας στή νέα της μορφή, σαν διοτδικασίας, όρίζει ότι ένα πράγμα ή μιά σκέψη
εΐναι αυτό πού είναι έπειδή είναι αύτό πού
ήταν κι αύτό πού γίνεται. Αυτό πού ήταν κι
αυτό πού γίνεται, είναι συγκεκριμένα άντίθετα, μέ την έννοια ότι τό ποερελθόν είναι
άντίθετο ά π ’ τό μέλλον. Λέμε λοιπόν ότι τό
νέο διαλεκτικό έπίπεδο τής ταυτότητας ε ί
ναι μία ταυτότητα άντιθέτων: To Α είναι Α
για τί τό Α εΐναι ένα συγκεκρι μένο μή - Α
πού άνήκει στο παρελθόν καί μιά σνγχεκριμένη κατεύθυνση άλλαγής στό συγκεκριμένο
μή - Α πού άνήκει στό μέλλον. Τό περιεχό
μενο τής ταυτότητας διατηρείται άλλα σέ
νέα μορφή: άντί νά είναι μιά ταυτότητα πού
όποκλείει τό καθολικό χρονικό μή - Α, είναι
μιά ταυτότητα πού έμπεριέχει τό συγκεκρι
μένο χρονικό μ ή - Α . ‘ 0 άκρογωνιαίος λίθος
τής διαλεκτικής λογικής είναι ή άρχή ή νόμος
τής ταυτότητας τών άντιθέτων1. Ή διαλεκτική
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1 . Στήν έν χρήσει έλληνική όρολογία 6 νό•μος αυτός άναφέρεται ώς νόμος της ένότητας
τών άντιθέσεων. Νομίζουμε όμως ότι είναι σω

λογική περικλείνει μέσα της τήν ταξινόμη.
ση, αλλά είναι ή μορφή τής ταξινόμησης δια
δικασιών (τύπων ή τάξεων διαδικασιών).
Ή διαλεκτική λογική δέν είναι ή όπτόρρ>
ψη τής τυπικής λογικής· είναι μάλλον ή q
ση καί ή άρνηση τής άρνησής της. Τό ττε-|
ριεχόμενο τής ταξινόμησης διατηρείται άλλ^
μεταλλάζεται καί αποκτά νέα μορφή. Ό δι
λεκτικός συλλογισμός εΐναι ή ένσάρκωση
τής τής νέας όμοψωνίας μορφής καί περί
μένου είναι δηλαδή ή δομή τής διαδικασί
άλλαγής άττό μιά τάξη σέ μιάν άλλη,
όποια κάθε τάξη (ή μέλος) είναι αύτό τό Τι
μιά διαδικασία, μέ τό δικό της συγκεκριμένα)
χρονικό μ ή - Α , τό δικό της συγκεκριμένο πα
ρελθόν καί τή δική της συγκεκριμένη κα·
τεύ&ΛΌη προς τό μέλλον.
"Από τό νόμο τής ταυτότητας τών ανη.
θετών μπορούν νά σνναχθούν μερικές γενι
κεύσεις:
1. Τά άντίθετα πού αποτελούν μιά τ
τητα διεισδύουν τό ’να σ τ ’ άλλο καί τό 6
είναι έσωτερικό στοιχείο τού άλλου, σέ 1
τοιο βαθμό πού τό ένα δέν μπορεί νά
ξει χωρίς τ ’ άλλο. Εΐναι άδύνατο νά γί
διαχωρισμός χωρίς να κ<χταστραφεΐ ή να
παραμορφωθεί ή ταυτότητα.
2 . Τά άντίθετα δχι μόνο δέν μπορούν vty
υπάρξουν χωριστά, άλλ' έπίσης δέν μπορου»
νά υπάρξουν καί μαζί χωρίς ν’ άλλάζει τό
τ ’ άλλο. Αύτό λέγεται διαπάλη τών άντιθέ·
των μέσ’ στήν ταυτότητα. Ή ταυτότητα
άλλάζει ποσοτικά θά παραμείνει ή ίδια δσα
διάστημα άπστελεΐται άττό τά ίδια άντίθετα
3. Ω στόσο τά άντίθετα άλληλοδιει
συγκρούονται καί τελικά άλλάζουν τό 'να
άλλο ώς τό σημείο τού μετασχηματισμ
Σ* αύτό τό σημείο τής ποιοτικής
τά άντίθετα άλληλοκαταστρέφονται καί
αύτό τον τρόπο άρνούνται τήν τοα/τό
Σ ’ αυτό τό σημείο, τό περιεχόμενο τής τ
τότητας μεταβάλλεται καί ένα νέο ζεύγος άν
τιθέτων αποτελεί τή νέα ταυτότητα.
4. Κάθε ταυτότητα άποτελεΐται άττό
καί μοναδικό ζεύγος άντιθέτων, άλλα κ\
να άττό αυτά τά άντίθετα είναι μιά ταυά
τα άποτελούμενη άπό δύο συγκεκριμένα χ
5 . Έ τσ ι μέσα σέ κάθε ταυτότητα ι/ττί
χει ένα όλόκληρο σύστημα άπό ταυτά
άντιθέτων, άττό επίπεδα μέσα σ ’ έπίι
άττό φάσεις μέσα σε φάσεις δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν αλ
λαγής.
6 . Αύτό, άπό τή σκοπιά τής συλλογιατιι
στό στή συγκεκριμένη μελέτη τούλάχιστο
τόν άποδόσουμε μέ τούς όρους πού /ρη^Μ^
π ο ιεί ό συγγραφέας (Σ ημ. Μ ετ.).

rfum το καθρέφτ.σμα τής έσωτερ.κης άλληχο^χίας των συλλογισμών, που κινούμαι Απ’
to γενικότερο προς τό ειδικότερο, άτι·' τό
τπο ά<ί>ηρημένο προς τό π.ό συγκεκριμένο,
- καί αντίστροφα. Αυτή ή δομή ταυτοτήτων
αντίθετα, πού εΤναι δυνατόν να άντανακλάται λογικά σε άλληλένδετους συλλογ.σμούς, μττορεί νά παρασταΟεΤ γραφικά.
(Βλ. σχήμα Α)·
7. Ι έ κάθε ζεύγος άντιθετών υπάρχει ένα
ατοΙχεΤο πού είναι τό καθοριστικό. Αυτό ε
πιφέρει τις ποιοτικές άλλαγές οπό άλλο, ένω τό τελευταίο Αντιδρά πάνω στο προη
γούμενο και έπι φέρει τις ποσοτικές αλλα
γές. (Σ τό Σχ. Α αυτό σημειώνεται με δι
πλά καί μονά βέλη).
8. Μέσα σέ κάθε δομή ταυτοτήτων άντιθέτων θά υπάρχει ένα ζεύγος αντιθέτων που
θ’ άποτελούν μιά ταυτότητα, ή όποια θάναι ή κινητήρια δύναμη τής διαδικασίας όλόκληρης τής ταυτότητας. "Οταν αυτή κι
νείται, δλες oi άλλες άργά ή γρήγορα επ ί
σης θά κινηθούν. (Σ τ ο Σ χ. Α ή κινητήρια
δύναμη είναι τό εγκλωβισμένο σ ’ ένα τετρα
γωνίδιο ζεύγος άντιθέτων No 6 ).
9. Τό ζεύγος άντιθέτων που άποτελεΐ την
κινητήρια δύναμη εύρίσκεται μέσα στά π λα ί
σια τής δομής αντιθέτων πού υπάγεται στο
καθοριστικό στοιχείο (Β λ . Σχ. Α, κάτω άπό
τό ζεύγος αντιθέτων No 2 ). Ή κινητήρια
δύναμη είναι ή πηγή αύτοκίνησης τής ταυτό
τητας σάν
τάξης, ποιότητας,
πράγματος
ή σκέψτς.

‘Υπάρχουν πολλές έσωτερικές σχέσεις με
ταξύ τών τριών έπιπέδων τού διαλεκτικού
συλλογισμού. Στο άντι φατικό έπίπεδο λ.χ.
τό καθοριστικό στοιχείο σ ’ όποιοδήποτε ζεύ
γος άντιθέτων είναι τό περιεχόμενο, ένώ ή
μορφή είναι τό καθοριζόμενο. Ε π ίσ η ς , δ,τι
σ, ένα έπίπεδο είναι ταυτότητα άντιθέτων,
σ άλλο έπίπεδο είναι άντίθεση. Τελικά, δ,τι
είναι ταυτότητα άντιθέτων σ ’ ένα έπίπεδο
καί άντίθεση σ ’ άλλο, είναι καί σ τις δυο π ε
ριπτώσεις μιά ποσοτική άλλαγή κατά τη
Οιαρκεια τής όποιας ή τάξη; ή ποιότητα, τό
πραγμα ή ή ακέψη παραμένει ή ίδια. "Ετσι
το περιεχόμενο τής άρχής τής ταυτότητας
0Γτηρε,τα, στή διαλεκτική λογική άν καί
μεταλλαγμένη μορφή.
α ^ τρία έτΓίπεδα τού διαλεκτικού συλλοισμου, που καθρεφτίζουν 5λο καί πιο ou-s.
c, ο η ε7Γιπεδα τής δομής τών όντολογικών
τλν ' -α<Τΐων' άφορούν άτπερίφραστα τις άπό
ιιιΑλ
τ°^
έσωτερικές σχέσεις
δοσμένης ταυτότητας, τις σχέσεις άνά° to συγκεκριμένο της παρελθόν καί τό
τ ο ι ι τ ^ 1*1^ ?
μέλλον καθώς τό καθένα
0 ’ ι.ε,σ^ ,ει/ Κ*έσα στό άλλο καί σνγκρούι αποτελώντας τό γιγνόμενο παρόν της.

Ή πλήρης δμως διαλεκτική βρίσκεται στις
άπό την άποψη χώρου έσωτερικές σχέσεις
άνάμεσα
σέ δυο αξεχώριστες ταυτότητες.
Καθεμιά άπ’ αυτές τις ταυτότητες εΐναι μιά
δομή άπό ζεύγη αντιθέτων. Ή άπό την άπο
ψη τού χώρου έσωτερική σχέση τών συζευγμένων ταυτοτήτων άφορά την άρνηση τών
αρχών ταυτότητας καί μή αντίφασης τής το
πικής λογικής δταν παίρνονται μέ τη σημα
σία τους στό χώρο. Μιά τάξη, μιά ποιότη
τα ή ένα πράγμα είναι αυτό πού είναι, τό
Α είναι Α, καί τίπ ο τε άλλο. To Α δεν εΤναΓ
μή - Α δπου τό μή - Α άναφέρεται σέ κάθε
τι πού υπάρχει πέρα ή έξω άπό τό Α. Μέ
την έννοια του χώρου, τό μή - Α τής τυπι
κής λογικής είναι σημαντικό. Εΐναι μιά διά
κριση άνάμεσα στό Α καί σέ κάθε τί πού
άπό την άποψη τού χώρου είναι μή - Α. Ή
πρώτη άρνηση τού συ μποντικού χωρικού μή Α εΐναι ή απόρριψη τής συμπαντικής μορφής
καί ή διατήρηση τού περιεχομένου, τού χωρι
κού μή - Α. Ή άρνηση αυτής τής άρνησης
είναι ή μεταλλοτγή τού χωρικού μή - Α καί ή
εξύψωση καί μεταμόρφωση του στό συγκε
κριμένο χωρικό μή - Α τού Α. Τό νέο αυτό
περιεχόμενο συνεπάγεται μιά νέα μορφή* τό
συγκεκριμένο μ ή - Α τού Α είναι τό περιβάλ
λον τού Α. Καί χωρίς τή σχέση αυτή ούτε
το Α ούτε τό συγκεκριμένο χωρικό μή - Α
θά μπορούσαν νά υπάρξουν.
Άντικρύζοντας δυο ταυτότητες άντιθέτων,
τό Α καί τό περιβάλλον μή - Α, ή διαλεκτική
λογική μελετάει τη σχέση κατηγοριών πού
καθρεφτίζουν έπίπεδα τής πραγματικότητας
όπως υποκείμενο καί αντικείμενο, έσωτερικό
κι έξωτερικό, χαρακτηριστικό καί Ιδιότητα,
άνοτγκαιότητα καί σύμπτωση, χρόνο καί χώ
ρο. Κάθε υποκείμενο
είναι εν* αντικείμενο
(κάθε Α είναι έπίσης καί περιβάλλον μή - Α
τού άντιθέτου του), καί κάθε αντικείμενο εΤ
ναι καί υποκείμενο (κάθε περιβάλλον μή - Α
είναι έπίσης καί ένα Α ). "Ο ,τι είναι έσωτε
ρικό μέσ' στό Α έξωτερικεύεται σ ’ άντιπαράθεση μέ τό περιβάλλον μή - Α καί γίνεται
έσωτερικό στό μή - Α τού Α, καί άντίστροφα. Τά χαρακτηριστικά τού Α καθώς καί τά
χαρακτηριστικά
τού περιβάλλοντος μή - Α
καθορίζουν τις ιδιότητες τού Α σέ σχέση μέ
τό μή - Α καί αντίστροφα. Ή έσωτερική χρο
νική άναγκαιότητα γεννά την έξωτερική χω
ρική σύμπτωση ή όποια μέ τή σειρά της ε ί
ναι άναγκαία για την έσωτερική χωρική ά
ναγκαιότητα τού μή - Α τού Α, καί Αντίστρο
φα. Ό χρόνος εΐναι ή έσωτερική ανάπτυξη
τού Α άπό την άρχή του προς τό τέλος του,
άλλα ή χρονική αυτή ανάπτυξη, άσχεΐ δρά
ση στό χώρο καί γίνεται μέρος τής χρονι
κής Ανάπτυξης
του συγκεκριμένου χωρικού
μή - Α, κι Αντίστροφα. Έδώ στή διαλεκτική
τών έξωτερικών ή χωρικών έσωτερικών σχέ
σεων άνάμεσα στό Α καί στό συγκεκριμένο
χωρι κό μ ή - Α του, ύπάρχει ή Αντανάκλαση
τών μετατροπών τού υποκειμένου σέ Αντικεί
μενο καί τού αντικειμένου σέ υποκείμενο, τού
έσωτερικου σέ έξωτερικό καί τού έξωτερικού

!
σέ έσωτερικό, τού χαρακτηριστικού σέ ιδιό
τητα και της ιδιότητας σέ χαρακτηριστικό,
τής αναγκαιότητας
σέ σύμπτωση και τής
σύμπτωσης σέ αναγκαιότητα· και τελικά τού
χρόνου σέ χώρο και τού χώρου σέ χρόνο.
"Οταν αυτές οί δυο ταυτότητες τό Α και
τό συγκεκρι μένο μη - Α του, πού έχουν μετα
ξύ τους ,μιά σχέση χώρου άντικρύζονται σαν
αντίθετα μέσα σέ μιαν ταυτότητα πού τα
περιλαμβάνει, μετατρέπονται σέ μια ταυτό
τητα αντιθέτων για την όποια ισχύουν όλοι
οί νόμοι, και οί γενικεύσεις καθώς και τά έπίπεδα τού διαλεκτικού συλλογισμού. Συνε
πώς δ,τι είναι χωρική σχέση σ' ένα έπίπεδο
είναι χρονική σχέση σ ’ άλλο και άντιστρόφως. Αυτό άπεικονίζεται γραφικά στο σχή
μα Β.
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Μέ τη χρονική καί χωρική άρνηση καί μέ
τήν άρνηση τής άρνησης τών νόμων τής τυ
πικής ή κατηγορικής λογικής έχουμε μπρο
στά μας όλάκερη τή διαλεκτική, έστω καί σέ
συνοπτική μορφή. Βλέπουμε πώς ή δια λε
κτική λογική είναι ή δομή τών χρονικών
καί χωρικών έσωτερικών σχέσεων τών έν γ ί 
νει διαδικασιών. Αυτή ή πολύ άφηρημένη δο
μή μπορεί τώρα
νά έφορμοστεί οπήν πιό
συγκεκριμένη μολονότι άκόμη άφηρημένη, συγ
κρότηση τών έπιστημών έκείνων πού θά βοη
θούσαν στην κατανόηση τών Ιστορικά δημιουργημένων συνθηκών οί όποιες γεννούν τον
ψυχολογικό σύνδρομο τής άλλοτρίωσης.
Ή λογική δομή, είτε τών τάξεων ε ίτ ε τών
διαδικασιών, είναι έφαρμόσιμη στή συγκρό
τηση τών κατηγοριών όποιουδήπστε δοσμέ
νου φαινομένου ή όποιασδήποτε έπιστημης,
γ ια τί είναι τό μέσφ τής γλώσσας καθρέφτισμα στήν ανθρώπινη συνείδηση τών έπιπέδων τής
πραγματικότητας στά
όποΐα ή
κοινωνία μέ τήν πρακτική της δραστηριότητα
π.χ. στή βιομηχανία καί στην έπιστήμη —
άσχολεΐται μέ τον κόσμο. Ή πρακτική δρά
ση τής κοινωνίας είναι ή άρχή καί μαζί ή
έπαλήθευση τής αντανάκλασης τής δομής τών
Επιπέδων τής πραγματικότητας στον άνθρω
πο. Ή λογική είναι
ή άντανάκλαση δο
μής τής δομής τής πραγματικότητας στο
έπίπεδο στο όποιο ή κοινωνία άσχολείται
πο. Ή λογική είναι ή άντανάχλαση δο
μής τών τάξεων καί διαδικασιών καθώς έ
χουν καθρεφτιστεί καί έπαληθευτεί μέσα στις
•— καί μέσα άπ’ τις— διάφορες έπιστήμες.
* 0 τελικός έλεγχος γιά τό άν είναι άληθινή ή
άντανάκλαση
είναι ή άττοτελεσματικότητά
της ώς όδηγητικού στοιχείου τού άνθρώπου
στήν πρακτική προσπάθεια νά προσαρμόσει
τό περιβάλλον του σ τις ανάγκες καί τις επ ι
θυμίες του. Ή λογική είναι τό πιό άφηρημένο έπίπεδο τής ανθρώπινης άντανάκλασης
τού κόσμου καί τού άνθρώπου καί αληθεύει
στο βαθμό
πού άντιστοιχεί στά έπίπεδα
τού κόσμου όπου ό άνθρωπος κατόπι άνεται
μ ’ αυτήν.

Στή βάση τόσο τής κατηγορικής ή
κής λογικής όσο καί τής γενικής ή δι<
κής
λογικής βρίσκεται ή
άντανακλαστιΐ
θεωρία τής γνώσης καί ή αντίστοιχη της
ωρία τής άλήθειας. Αυτές οί θεωρίες πά
βρίσκονταν
στή βάση τής
πρακτικής
θεωρητικής δραστηριότητας
τού &vdf
Ή δομική συγκρότηση τών κατηγοριών
γνωσιολογίας δηλ. τής γνώσης καί τής
στημολογίας, είναι εν' άπό τά κυριώτερί
χρέη τής διαλεκτικής λογικής.
Ή λογική έχει τόσο όντολογική όσο
λογική άναγωγή. Σ τ ις έπιστήμες έκφρ
ται είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εκφράζεται
μέσα όταν οί επιστήμονες τήν χρησιμοποκ
ασυναίσθητα' άμεσα όταν έχουν συναίι
της — κι ώς τον βαθμό στον όποΐο έχου»
αΰτή τή συναίσθηση. Ή λογική καί στο η*
πικό καί στο διαλεκτικό της στάδιο είναι πλή
ρως έφαρμόσιμη σ τις έπιστήμες για τί είνα
ήδη ενσαρκωμένη
κι έκφρασμένη σ ’ αύτες
Αύτό πού έννοεΐται έμμεσα, ή εφαρμογή ττ
κάνει άμεσα αισθητό. Οί έπιστήμες όνταναχλούν έπίπεδα τού κόσμου κι αυτά τά
ά έπίπεδα είναι ταυτόχρονα καί τάξεις καί
δικασίες. ’Έ τσ ι τά δυο έπίπεδα τής λογί
περιέχονται πάντα καί παντού σ τις έπκ
μες, στο βαθμό πού αύτές άντανακλούν
θινά άπόψεις τής άντικειμενικής πραγμαη
κότητας. Ή έφαρμογή τής λογικής στις κα
τηγορίες τών έπιστημών δέν είναι ύπόΙ
ί’π ι βολής ένός καλουπιού σ τις τελευΐ
άλλά ζήτημα έκφρασης τής άφηρημένης
μής πού συγκεκριμένα ένσσρχώνεται στις |
πιστημονικές θεωρίες, νόμους καί γ εγ ονότα.
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Οί έπιστήμες πού βοηθούν πιό πολύ γιί
τήν κατανόηση τών συνθηκών ύπαρξης οί ό
ποίες προχάλεσαν τό ψυχολογικό σύνδρρ1
·*Ί
τής άλλοτρίωσης είναι ή Ισ το ρ ία , ή Πολιτκή Οίκονομ ία κι ή Ψυχολογία. Ή Ί σ τ
στήν πλατειά της έννοια περιλαμβάνει
ιστορία τής σκέψης καί τήν ιστορία τής
κονομικής καί πολιτικής όργάνωσης τής ά
θρωπότητας.
Ή Ισ το ρ ία πού μάς βοηθοί
πιό πολύ είναι ή Ιστορία τής παραγωγ»
φάσης στά τελευταία δέκα χιλιάδες X
'Ακόμα πιό πολύ μάς βοηθάει νά κατ
σουμε τήν άλλοτρίωση ή Ιστορία τού κ
ταλισμού καί ειδικά τού μονοπωλιακού
πιταλισμσύ στον 20ό αιώνα. Γιά νά συ
βουμε όμως τή φύση τής παραγωγικής
σης σά σύνολο, πρέπει νά την τοποθετήσι
μέσα στήν πλήρη διαδρομή τής άνθρώπι
Ιστορίας — τής περασμένης, τής σημερ·
κι αυτής στήν όποια κατευθυνόμαστε. # j Τό πρώτο στάδιο τής ανθρώπινης
ρίας ήταν τό συλλεκτικό στάδιο πού βάο*®
ξε κάπου δυο έκατομμύρια χρόνια. Στήν *
τεταμένη αυτή περίοδο ό άνθρωπος έξ
χτηκε βιολογικά καί φυσιολογικά σάν

ι

νων τους: Φόβος γ ια δ,τι ή κοινωνία συμφω
ίκχαρκωμένο γενετ.κα στο δτομο
Η β ιο 
νεί πώς είναι επίφοβο καί έκφραση αυτού τού
λογική Koci φοο-,ολογικη τούτη έξελ.ξη δμως
φόβου μέσα σέ κοινωνικά καθορισμένα όριοέγ,νε μόνο κατ’ άντιδιαστολη και σε άδιαμίσος γιά δ,τι κοινωνικά καθορίζεται σάν μι
νώριστη σχέση με την άνάτττυξη μιας ιστο
σητό,
έκφραζόμενο μέσα σέ τρόπους έπιτρερικά συγκροτημένης κοινωνίας
βασισμένης
πόμενους* αγάπη γ ιά δ,τι κοινωνικά καθορί
στον κατασκευή όπλων κι έργαλείων και στις
ζεται σάν αγαπητό κ.ο.κ. Τό σύνδρομο τής
σχετικές μ’ αυτά τέχνες. ’Αναπτύχθηκαν μορ
άλλοτρίωσης, όπως τό ξέρουμε, ήταν ανύ
φές οικονομικής
και κοινωνικής όργάνωσης
παρκτο στό άτομο τής συλλεκτικής φάσης
καί μαζί μ’ αυτές άναπτύχθηκαν ή γλώσσσ
Ό φόβος του, τό μίσος του, ή αγάπη του
καί ή λογική πού οδηγούσαν στό καθρέφτιήταν
χαρακτηριστικά
συνδεδεμένα μέ τήν
σμσ μέσω τής σκέψης καί τών συναισθημά
κοινωνική
γνώση
τού
αντικειμένου
τού συναι
των τού περιβάλλοντος, στό επίπεδο πού ό
σθήματος καί μέ τήν κοινωνικά καθορισμένη
άνθρωπος καταπιανόταν μ ’ αύτό χάρη στις
έκφραση τού συναισθήματος. ’Έ τσ ι, ό φόβος
τέχνες καί τά έργαλεΐα πού εΐχε επινοήσει.
του λ.χ. αν γινόταν φόβος χωρίς αντικείμε
Ή κοινωνική συνείδηση, ή συνείδηση τής κοι
νο ώστε νά μετατραπεΐ σέ άγχος. Ή ταν ένα
νωνίας πού ενσαρκώνεται στούς θεσμούς καί
ολοκληρωμένο σέ ιδέες καί συναισθήματα ά
στην κοινωνική γνώση, άνατττάχθηκε σε στε
τομο, σύμφωνο μέ την όλσκληρωμένη, μή άννότατο δεσμό με τό κοινωνικό εΐναι. Στό
ταγωνιστική κοινωνική ύπαρξη καί κοινωνική
συλλεκτικό στάδιο τής άνθρώπινης ιστορίας,
συνείδηση τής κοινωνίας του.
οί θεμελιώδεις νόμοι τής έξέλιξης καί τής
κοινωνικής άνάπτυξης
γίνονται προφανείς:
Η συλλεκτική φάση αναπτυσσόταν προς
Πρώτο, ή κοινωνική ύπαρξη καθορίζει τήν
την κατεύθυνση νά μετατραπεΐ σέ παραγω
κοινωνική συνείδηση ένω ή δεύτερη έπιδρά
γική φάση.
Οσον καιρό ή συλλογή, στήν
πάλι στην πρώτη- δεύτερο, κοινωνική ύπαρ
όποια
περιλαμβάνονταν
καί τά όπλα καί τά
ξη καί κο νωνική συνείδηση δεν είναι μόνο
ζώα πού θηρεύονταν, (άρα συλλέγονταν κι
οΐ όργανώνουσες κατηγορίες ταξινόμησης τής
α&τά), ήταν ό κύριος τρόπος έξασφάλισης
κοινωνίας,
άλλ’ άττοτελούν τό θεμελιώδες
τροφής, ένδυσης καί κατοικίας, ή παραγω
ζεύγος άντιθέτων στήν ταυτότητα ή ποιό
γή άποτελούσε δευτερεύοντα τρόπο. Τά όπλα
τητα πού είναι ή κοινωνία1 τρίτο, ή δομή τού
κατασκευάζονταν άπό πρώτες ύλες πού οί
κοινωνικού Είναι άποτελεί μια δομή ζευγα
άνθρωποι τϊς κατεργάζονταν έπιτήδεια μέ
ρωτών κατηγοριών πού περιλαμβάνουν τις δυ
έργαλεΐα. “Ετσι, κατά τη διάρκεια τής συλ
νάμεις καί σχέσεις συλλογής μέ τά έργαλεκτικής
φάσης που κράτησε δύο έκατομμύλεΐα, τις πρώτες ύλες καί τις τέχνες της άπ'
ρια χρόνια άναπτύσσονταν μέσα της ή έπερτη μιά, καί τις σχέσεις τού άνθρώπου προς
χόμενη νέα φάση τής άνθρωπότητας. Ή μετά μέσα συλλογής καί τού άνθρώπου προς
ταπήδηση
ά π ’ τή συλλεκτική φάση στήν
τόν άνθρωπο ά π ’ τήν άλλη- τέταρτο, ότι ή
παραγωγική
συνέβη δταν ή παραγωγή έ γ ι
κινητήρια δύναμη τής άνθρώπινης Ιστορίας
νε
ό
πρωτεύων
τρόπος καί περί έλαβε μέσα
στό συλλεκτικό στάδιο βρίσκεται σ τις δυ
της
τή
συλλογή
( μέ τήν έννοια πώς ή συλλο
νάμεις συλλογής- πέμπτο, δτι τό άτομο γ ί 
γή
πρώτων
υλών
είναι μιά πλευρά τής ττανεται άνθρώπινο πλάσμα μονάχα μέσω μιας
ραγωγής). Τό Σχήμα Γ
δίνει τήν δομική
διπλής δυναμικής στήν όποια περιλαμβάνον
συγκρότηση
τής
συλλεκτικής
φάσης καί τής
ται άπ’ τή μιά ή ειδικά καί συγκεκριμένα άνμετατροπής
της
σέ
παραγωγική,
όπως αντα
θρώτινη,
ή κληρονομημένη βιολογική καί
νακλώνται
συλλογιστικά.
φυσιολογική δομή μέ τήν όποια γεννιέται,
κι άπ’ τήν άλλη ή έσωτερίκευση τής έξωτεριΉ ίδια ή άνάπτυξη τών μέσων συλλογής
^ ΰπάρχουσας
κοινωνικής
κληρονομιάς,
καί τής έπεξεργασίας
τών συλλεγομένων
(γλώσσα, λογική, (δέες, συναισθήματα, θεπραγμάτων έφερνε μέσα της την ανάπτυξη
σμοί, τέχνες, τελετές, ήθη, έπιτηδεύματα)
τού πράγματος έκείνου πού μέ τόν καιρό θ ’
που βρίσκεται μέσα στήν κοινωνία στά πλαίαντικαθιστούσε τό συλλεκτικό τρόπο. Αυτή
σια τής όποιας γεννήθηκε τό άτομο.
Ή έή κίνηση άπ’ τήν συλλογή πρός την παρα
σωτερικευση αύτή συντελεΐται μέσω τής φυγωγή ήταν ταυτόχρονα κίνηση άπ’ την από
^ιολογιχοποίησης χάρη στή συμμετοχή τού
λυτη ένδεια στή σχετική ένδεια όπου ή πα
μου στήν έξωτερικά ύπάρχουσα κοινωνική
ραγωγή δημιούργησε τήν έργασία ή όποία
Ι^ΐρονομιά. ^ *Η διαλεκτική δομή τής κοινωπαρήγε ένα πλεόνασμα πάνω ά π ’ τό έλάχις και τού άτόμου σαν έξελισσόμενων καί
στο ποσό τροφής, ρουχισμού καί κατοικίας
πού χρειαζόταν γ ιά νά συνεχιστεί ή ύπαρ
άλληλοσυνδεόμενων
διαδικασιών που
ξη τού παραγωγού. Αύτή ή σχετική ένδεια
??7 ® ^ Ρ ΐζο ντα ι ύπό ζεύγη άντιθέτων, παπού
πήρε τή μορφή σχετικού πλεονάσματος
κών
Υν<0Ρ’σ μ<Χτ« μη άνταγωνιστιδημιούργησε σχέσεις παραγωγής μέ μορφή
αχΑ,
'θέσ5ων Ή κοινοκτημοσύνη τών μέΙδιοκτητών καί μή ιδιοκτητών τών μέσων παρα
ή αποφασιστική μη άνταγωγής, τών έργαλείων καί τών πρώτων ύλών.
Κο
,ΚΓΙ αντ,θεση. Αύτό άντανακλάται στήν
Ή διαίρεση «χύτη μέ τή σειρά της δημιούρ
ά" ''υο Κη
καί στή συνείδηση τού
γησε
τάξεις που βασίζονται πάνω στην Ιδιο
ά- uoi
‘■ ^λογικά, τά συναισθήματα τού
κτησία καί την μή Ιδιοκτησία, διχάζοντας έτσι
vic _.υ' ΐΓΟυ /■ σωτεΡικεύονται απ’ τήν κοινωμφωνούν με τϊς (δέες των άντικειμέ
τό κοινωνικό είναι σέ μιά άνταγωνιστική αντί-

θέση. Ή τάξη τών ιδιοκτητών — μια μικρή
μειονότητα — δημιούργησε τό κράτος με τή
νομική του διάρθρωση και τ ις ένοπλες δυνά
μεις γ ια να διατηρήση τήν ταξική της θέση,
διχάζοντας έτσι τήν κοινωνική συνείδηση σέ
μια ανταγωνιστική αντίθεση μεταξύ έποικοδομήματος καί άνθρώττινης γνώσης. Οί αντα
γωνιστικές άντιθέσεις στο κοινωνικό ΕΤναι τής
παραγωγικής κοινωνίας
δημιούργησαν μια
σειρά άνταγωνιστικών άντιθέσεων στήν κοι
νωνική δράση καί συνείδηση του ατόμου πού
ζούσε μέσ' στήν κοινωνία. "Ε τσ ι ή μεταλλα
γή απ’ τή συλλεκτική έποχή τής ανθρωπό
τητας στήν έποχή τής παραγωγής, έφερε
μαζί της τήν μεταλλαγή άπό χαρακτηριστικά
μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις σέ ανταγωνι
στικές.
Ή παροτγωγική κοινωνία κατευθύνεται άπό τή φάση τής σχετικής ένδειας καί τής
σχετικής άφθονίας στήν φάση κοπά τήν ό
ποια ή κοινωνία θά έχει τήν Ικανότητα να έξασφαλίζει μέ τήν παραγωγή τήν απόλυτη
αφθονία. 01 ’ Ενωμένες Πολιτείες π ρ ο σ εγγί
ζουν ταχύτοττα στό σημείο ν’ άποχτησουν
αυτή τήν Ικανότητα — αν δεν τήν έχουν κιό
λας άποκτήσει. Σ το σημείο αύτό οί παρα
γωγικές δυνάμεις πιέζουν καί τελικά σπά
ζουν τις ιδιωτικές σχέσεις παραγωγής, σπά
ζουν δηλ. τή στενά άτομική ιδιοκτησία τών
μέσων παραγωγής Ή κοινωνική Ιδιοκτησία
πάνω στις κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις θά
μεταδάλει τήν άνταγωνιστική άντίθεση πού βρί
σκεται στή βάση τής παραγωγικής κοινω
νίας σέ άντίθεση μή άνταγωνιστική. Τό άπόλυτο πλεόνασμα χρήσι μων προϊόντων θά
εΤναι στή διάθεση τού λαού σάν συνόλου, δηλ.
στή διάθεση τού κάθε άτόμου. "Ο ταν λέμε
άφθονία χρήσιμων προϊόντων δέν όννοούμε
μόνο τήν τροφή, τό ρουχισμό καί τήν κατοι
κία άλλά έπίσης καί τά πολιτιστικά χρήσι
μα προϊόντα. Ή μείωση τής έργάσιμης μέ
ρας ή εβδομάδας, πού θάχει γίνει δυνατή
χάρη σ τις αυτόματες καί αύτορυθμιζόμενες
μηχανές, θά παρέχει τόν άνοτγκαΐο ελεύθερο
καιρό γ ιά τήν δημιουργική καί αύτοδημιουργική δραστηριότητα τού άτόμου. Ή έποχή
τής παραγωγής
μεταμορφώνεται σέ έποχή
τής δημιουργικότητας.
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Ή χρονική άνεση καί ή δημιουργικότητα
άναπτύσσονταν σ ’ όλη τή διάρκεια τής έποχής τής παραγωγής σάν δευτερεύοντα γνω
ρίσματα τίς κοινωνίας καί τού άτόμου.
Αύτό φαίνεται στήν άνάπτυξη τής έπαγγελμοτικής τέχνης καί τής επιστήμης άπό τή
δουλοκτητική κοινωνία όπου βρίσκεται ή άπαρχή τους, ώς τά τελικά στάδια τής καπι
ταλιστικής κοινωνίας, δταν ό όγκος τους καί
ό ρόλος τους διαρκώς μεγαλώνει. Αύτό πού
ήταν δευτερεύον στήν έποχή τής παραγω
γής θά γίνει πρωτεύον στήν έποχή τής δη
μιουργικότητας. Βέβαια, ή έποχή τής δη
μιουργικότητας θά φέρνει ταυτόχρονα μέσα
της τήν παραγωγή πάνω στήν όποια στηρίζεται — άκριβώς όπως ή έποχή τής πα

ραγωγής έσερνε μέσα της τή συλλογή πάνα
στήν οποία στηριζόταν.
Ή μεταλλοτ/ή άπό τήν έποχή τής ire
γω γής στήν έποχή τής δημιουργικότητας
συνεπιφέρει όχι μόνο τήν κατάργηση τής
τομικής ιδιοκτησίας τών μέσων παραγ<
άλλά έπίσης καί τήν έξάλειψη τού διχασμί
τής κοινωνίας σέ άντοτγωνιστικές τάξεις
τού διχασμού τής κοινωνικής συνείδησης σέ
ποικοδόμημα καί ανθρώπινη γνώση. Ή κ(
νωνική συνείδηση
τής δημιουργικής κοινω
νίας θά τα υτιστεί τελικά μέ τήν άνθρώπή
γνώση στήν τέχνη της/ στήν επιστήμη τη
καί σ τις τεχνολογικές μορφές της, στις J
ποιες περιλαμβάνεται ή όργάνωση τής τα
ραγωγής καί τής διανομής σύμφωνα μέ ι
συμφέροντα, τίς άνάγκες καί τ ίς ευ
φιλοδοξίες τών άτόμων
πού θά ζούν μι
στήν κοινωνία. Ή κινητήρια δύναμη τής
μιουργιχής κοινωνίας
θά βρίσκεται κ<
πάσα πιθανότητα
στήν μή άνταγωνιστιι
άντίθεση
μεταξύ συγκεκριμένων έπι:
γνώσης καί άγνοιας πού συνεχώς θ'
νουν σέ ουσιωδέστερα επίπεδα.
Άντικείμΐ
νικός σκοπός τής δημιουργικής έποχήι. θί
εΤναι ταυτόχρονα
καί τό άνέβασμα tg
κοινωνικής καί άτομικής
δημιουργικόττ
καθώς ή μιά εΤναι προϋπόθεση γιά τήν
δο τής άλλης. Ή έποχή τής δημιουργική
τητας θά χαρακτηρίζεται κατά τά φαιι
να άπό μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις, γι<
ή μορφή θά έπεκτείνεται μαζί μέ τήν
κταση τού περιεχομένου, τόσο στό κοη
νιχό όσο καί στό άτομικό έπίπεδο.
Ή δομή τής έποχής τής δημιουργικό^
τας δέν έχει άκόμα έμφανιστεϊ πουθενά
πλανήτη μας. Χρησιμοποιούμε τόν τετέ
νο μέλλοντα («δέν έχει έμφανιστεΐ*) γι
βρισκόμαστε στό κατώφλι αυτής τής
γής κι ό έρχομός της εΤναι άναπ<
Ά π ό τή σ τιγμ ή πού ή άνθρωπότητα θά
ναι σέ θέση νά παράγει άρκετά γιά κάθε|
τομο, τότε ή έποχή τής δημιουργικοί
θά είναι πάρα πολύ κοντά.
Ό λαός
Ενωμένων Πολιτειών άπόδειξε στή διά{
τών τελευταίων πενήντα χρόνων πώς ό
θρωπος μπορεί νά πετύχει τήν απόλυτη j
φθονία - παρόλο πού αύτή ή Ικανότητά *
παρουσιάζεται σήμερα σάν μιά κολ<
άπειλή. Καί παρουσιάζεται σάν άπειλή
κριβώς έπειδή ή ικανότητα τής κοινωνίας
παράγει άπόλυτο
πλεόνασμα συμπιέζί
μέσ’ στά στενά πλαίσια τής άτομικής Ιδιί
σίας πάνω στά μέσα παραγωγής. Έ τσ ι ή ·
μερικάνικη - άνθρώπινη νίκη φαίνεται σάν ή]
καί άντί νά εϊμ σ σ τε περήφανοι γ ιά τό
τευγμά μας, πανικοβαλλόμαστε μπρος
συνέπειες πού μπορεί νά έχει αύτό πάνω
δοσμένη κοινωνία μας. "Ας άποτινάξουμε
τή δοσμένη κοινωνία καί τό έπίτευγμ<*
μπορεί νά πανηγυριστεί
σάν μιά μ ε Υ ^
άνθρώπινη νίκη όπως πραγματικά είναι. ]
φιλοσοφικό άνυσμα τού χρόνου μάς π<
μιά συνοπτική έπισκόπηση πού τοποθετεί]
σύντομο διάστημα τών 10000 χρόνων
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έττοχής τής παραγωγής μέσα στο συνολικά
πλαίσιο τής ανθρώπινης 'ιστορίας (περασμέ
νης, παρούσας καί μελλοντικής). Αύτή ή συν
οπτική έπισκόπηοτ) δίνεται στο διάγραμμα
άριθ. 1.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό ή παραγωγική ε
ποχή έμψανίζεται σάν μια σύντομη στιγμή ή
όποία χαρακτηρίζεται άφ’ ενός άπό υπερβο
λικά γρήγορη αλλαγή κι άφ’ ετέρου άπό ο
ξείες Ανταγωνιστικές
αντιθέσεις
πού δεν
παρουσιάζονται πουθενά άλλου στή διαδρο
μή τής ανθρώπινη Ιστορίας. Ή σχετικής συν
τομία καί ταχύτητα των άλλοτγών πού λα
βαίνουν χώρα στήν παραγωγική έποχή Απο
βάλλει τήν Ιδέα πώς ή έποχή αύτή μπορεί
νά θεωρηθεί σάν τό σηιμεΐο ποιοτικής άλλαγ ή ς άπό τό ζώο - άνθρωπο στον άνθρωπο άνθρωπο, ουσιαστικά τό πέρασμα άπό τό
I ζώο οπόν άνθρωπο. Ή δημιουργική κοινω
νία καί τό δημιουργικό άτομο άποτελούν τήν
I πλήρως άνθρώπινη κοινωνία καί τό πλήρως
άνθρώπινο άτομο. Αύτή τή σ τιγμ ή είναι α
δύνατο νά συλλάβουμε δ,τι δήποτε πέρα α π ’
τήν έποχή τής δημιουργικότητας — έκτος αν
ονλλάβουμε καί άποκρυπτογραψήσουμε μη
νύματα άττ' τό διάστημα τά όποία μπορεί
νά μάς δώσουν κάποιες ενδείξεις εποχών
^ Ρ α άπ’ τή δημιουργικότητα, άν φυσικά τα
τέτοια μηνύματα
μπορούν νά κατανοηθούν
σχβ γήϊνό μας έπίπεδο Ανάπτυξης.
•ο φιλοσοφικό άνυσμα τού χρόνου, πού
νε! τήν ένδειξη δτι οΐ κοινωνικές κι ατομι

κές άνταγωνιστικές άντιθέσεις στήν άνθρωπότητα περιορίζονται στήν παραγωγική έ
ποχή, έξυπονοεΐ άκόμη δτι καί τό ψυχολο
γικό σύνδρομο τής άλλοτρίωσης, πού καθρε
φτίζει αύτές τις άντιθέσεις, περιορίζεται επ ί
σης σ' αύτή την μεταβατική εποχή.
Ό συλλογισμός τής κίνησης, άπ’ τήν άρχή τής παραγωγικής περιόδου διά τού δου
λοκτητικού, φεουδαρχικού καί καπιταλιστικού
της μέσου, χαρακτηρίζεται άπό συνεχή δξυνση τών Ανταγωνιστικών άντιθέσεων. Π.χ., οί
παραγωγικές σχέσεις γίνονται δλο καί πιο
Ιδιωτικές, δλο καί πιο συγκεντρωμένες σέ συ
νεχώς λιγότερους ιδιοκτήτες, ώσπου αύτή ή
συρρίκνωση φτάνει στό ζενίθ της στόν μονο
πωλιακό κοστιταλισμό. Ταυτόχρονα, οί πα
ραγωγικές δυνάμεις γίνονται δλο καί πιό
κοινωνικές, συγκεντρώνοντας μάζες έργατών
καί γιγο ντια ίες μηχανές σ ’ ένα έργοστάσιο
ή συγκρότημα έργοστασίων. "Ετσι τό περιε
χόμενο, πού είναι οί παραγωγικές δυνάμεις,
κινείται προς μιά κατεύθυνση ένώ ή μορφή,
δηλ. ο) παραγωγικές σχέσεις, κινείται πρός
τήν άντίθετη κατεύθυνση. Ή τέτοια όξυνση
τών ανταγωνιστικών άντιθέσεων
βρίσκεται
σ ’ δλες τις σφαίρες τού μονοπωλιακού καπι
ταλισμού.
Τό μονοπωλίου ό καπιταλιστικό στάδιο τής
παραγωγικής κονωνίας χαρακτηρίζεται άπό
άνταγωνιστικές αντιθέσεις σ ’ όλόκληρη σχε
δόν τήν δομή τών διαδικασιών του μέ μόνη
τήν Αξιοσημείωτη έξαίρεση τών παραγωγι-
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κών δυνάμεων. ’Ακόμα κι’ αυτές δμως εΐναι τό
σο διαβρωμένες άπό τις παραγωγικές σχέσεις
ιδιοκτησίας, ώστε παρουσιάζουν χαρακτηρι
στικά ανταγωνιστικών
άντιθέσεων: π.χ. ο
διαχωρισμός τής εργατικής δύναμης άπ’ τά
παραγωγικά μέσα κι ή ένωσή τους μόνο μέ
σω τής μίσθωσης καί του μεροκάματου. Τά
μέσα παραγωγής
γίνονται κεφάλαιο κι ή
ίδ ια ή εργατική δύναμη γίνεται εμπόρευμα,
καθώς επίσης καί τό προϊόν αυτών των δύο.
Έ ξ αιτίας τής άταμικής Ιδιοποίησης τό προ
ϊόν, πού είναι μιά αξία χρήσης διαποτίζεται άπό την άτομική Ιδιοκτησία καί συν
δέεται άξεδιάλυτα μέ τήν ανταλλακτική αξία.
Τό Δ ιάγραμμα Δ άπεικονίζει τήν διαλε
κτική δομή τής παραγωγικής κοινωνίας στό
στάδιο τού μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ή
δομή αυτή περιλαμβάνει καί τό άτοιμο πού
ζεΐ σ ’ αυτή τήν κοινωνία καί τό σύνδρομο
τής αλλοτρίωσης.
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Σ τά πρώτα του έργα ό Μάρξ είχε τήν τά
ση νά όνσμάζει άλλοτριώσεις όλες τ ις αντα
γωνιστικές
άντ.θέσεις, δπως έκανε
καί ό
Χ έγγελ. Σ τά ώριμα έπιστημσνικά έργα του,
δμως, άπέρριψε τήν έφαρμογή τού όρου «άλλοτρίωση»
σ τις κοινωνικές άντιθέσεις. ‘Ο
δρος «άλλοτρίωση» δταν χρησιμοποιείται έπιστηιμονικά/
σημαίνει ένα ιδιαίτερο εΐδος
παραμορφωμένης άντανάκλασης, στό άνθρώπινο μυαλό, τών ανταγωνιστικών άντιθέσεων
που χαρακτηρίζουν τήν παραγωγική έποχή.
Η «άλλοτρίωση», λοιπόν, · είναι μιά κατη
γορία^ τής άτομικής συνείδησης καί τής Ιδεο
λογικής κοινωνικής συνείδησης τού έποικοδομήματος μέσα στά πλα ίσια τής παραγω
γικής έποχής Ιδιαίτερα δμως στον καπιτα
λισμό καί άκάμη πιο Ιδιαίτερα στόν μονο
πωλιακό καπιταλισμό.
Τό σύνδρομο τής άλλοτρίωσης είναι μιά
παραμορφωμένη άντανάκλαση τών ανταγωνι
στικών άντιθέσεων στήν σύγχρονη καπιταλι
στική
κοινωνία. Ή παραμορφωμένη
αυτή
άντανάκλαση βρίσκεται πρώτα στους θεσμούς
καί σ τις ιδεολογίες
τού έποικοδομήματος
πού υψώνεται πάνω άπ' τήν βάση, πάνω δηλ.
άπ* τις ε(δικές παραγωγικές σχέσεις πού χα
ρακτηρίζουν τό μονοπωλιακό καπιταλισμό.
Ή
κυριότερη
λειτουργία
τού έποικοδοδομήματος είναι νά ύπηρετεϊ καί νά συν
τηρεί τή βάση. Μιά ά π ’ τις μορφές αυ
τής τ πς ύπηρεσίας
καί συντήρησης είναι
νά συσκοτίζεται ή αντανάκλαση τών άνταγωνιστικών άντιθέσεων τής κοινωνίας. Ή έπικρατέστερη καί πιο άποτελεσματική μορ
φή συσκότισης είναι οΐ ιδεολογικά παρα
μορφωμένες άντανακλάσεις
τών άντιθέσεων
αύτών. Μιά τέτοια άντανάκλαση δικαιολογεί
τις άνταγωνιστικές
άντιθέσεις καί συνιστά
τήν άπολογητική
τους. Σάν
παράδειγμα
άναφέρουμε
τήν παραγοντική
θεωρία τής
άλλοτρίωσης καί τών άλλοτριωτικών συν

θηκών. "Αλλο
παράδειγμα είναι
ή με7* .
τροπή τών πολύ πραγματικών καί Ι σ τ < 3
δημιουργημένων ανταγωνιστικών άντιθέσεω/ J
μεταφυσικό άνθρώπινο πεπρωμένο ή
στάση ύπαρξης τού άνθρώπου (condition hu
m aine) είτε στήν άποψη πώς ή τΓρόοδος
του πολιτισμού οδηγεί στή νεύρωση κ α ίή ”
λικά στήν ψύχωση.
‘ Οπωσδήποτε όλες οί διάφορες εποικοδομικές φανταστικές καί παραμορφωμένες άντα.
νακλάσεις
τών ανταγωνιστικών άντιθέσεοι
τού μονοπωλιακού καπιταλισμού, έχουν σα-,
αποτέλεσμα νά μετατρέπουν τά αντικείμενα
τής γνώσης
σε άγνωστα άντι κείμενα, σε
μή - αντικείμενα, καί τά αντίστοιχα crmhσθήματα σε συγκεχυμένα αισθήματα χωρίξ
αντικείμενο. Τά χωρίς άντικείμενο αισθήματα
όπως τό άγχος, ή έχθρα, ή επιθετικότητα
ή μοναξιά, ή άπελπισία, τό παράλογο, ή
απόγνωση, ή ένοχή κ.λ.π.,
άποτελούν το
σύνδρομο τής άλλοτρίωσης στό άτομο. Σ(
κάθε σύμπτωμα τού συνδρόμου
υπάρχει f
ϊδια μετατροπή άπό μιά διαλεκτικά στεντ
σχέση μεταξύ τού συναισθήματος καί τοί
αντικειμένου του σάν πραγματικά γνωστού,
σε διαχωρισμό αύτών τών συναισθηματικά
καί ιδεατών άντιθέτων. Ό διαχωρισμός αϊ
τός σχίζει στά δυο έκεϊνα πού πραγματικό
μόνο μ<χζί μπορούν νά υπάρξουν. Έ τσι τό
πραγματικό συναίσθημα καί τό άληθινά άν
θρώπινο άντικείμενο
μεταβάλλονται τό ένα
σέ αισθήματα χωρίς άντικείμενο καί τ ’ άλ
λο σέ άγνωστα ή σέ κακά έννοημένα συγκι
χυμένα άντικείμένα. Αυτά τά αισθήματα άλ
λοτρίωσης μπορούν νά όδηγήσοίΛ» στήν κα
τάθλιψη, τον πανικό καί τήν παράλυση τά
συναισθημάτων, τού λογικού, τού ένδιαφ.
ροντος καί τής δραστηριότητας, πράγμα το.
στή συνέχεια ένισχύει τά άρχικά αίσθήματσ
Τά τέτοια αισθήματα αποτελούν, χωρίς άμ
φιβολία, άποτελεσματικό μέσο γιά τήν ύτπν
ρέτηση καί τή συντήρηση τής βάσης τής κοι
νωνίας. Αυτό είναι Ιδιαίτερα άληθινό ότσσυμβαίνει στην κοινότητα τής κουλτούρας κ®
τής διανόησης. Ή τέχνη μας, τά μυθιστορττ
ματα, τό θέατρο κι ή ψυχολογία — άσε πιο
τήν φιλοσοφία — · είναι γεμάτα άττ’ αν^
ακριβώς τό σύνδρομο. Μ’ αύτό τον τρόττο
ένα μεγάλο μέρος τής κοινότητας τής κουλ
τούρας καί τής διανόησης υπηρετεί κα» <*8
τηρεί τή βάση έπιτείνοντας τή μυθική a/Jj*
νάκλαση τών άνταγωνιοτικών αντιθέσεων
κοινωνίας ιμας.
Ή συσκότιση τής άνθρώπινης γνώ σ η ς^
νεται κατά πολλούς τρόπους. Πρώτα δ Wffl
λογικός καί θεσμοθετικός ά π ο κ λ εια μ ο ζ ΐ^
γάλων περιοχών τής γνώσης, π ε ρ ιλ α μ 6 < ^ ^
νων όλάκαιρων έπιστημών δπως ή
φιλοσοφία, ή διαλεκτική λογική, ό ι0”Η!μι ·0
υλισμός, ή πολιτική οικονομία, ή «ί**71 .
τής άνώτερης νευρικής δραστηριότητας, ^
πκττήμη τής άνθρώπινης ψυχολογίας, Π
στήμη τής ήθικής καί ήθολογίας, * ί1 ^
λών άλλων. "Αλλος τρόπος είναι η
τής έπιστήμης μέ επιστημολογικά “ Tnjffg
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ματα πού κατευθύνονται έναντι ον της Αλή
θειας σαν αντιστοιχίας (σχετικής κι corάλυ
της ταυτόχρονα) ιδεών -ττρός τα υπαρξιακά
τους «Αντικείμενα. Ά π ό τη σ τιγμή ττού έχει
επιτευχθεί ή συσκότιση τής υττάρχουσας αν
θρώπινης γνώσης Ανοίγεται ό δρόμος για
όλων των ειδών τις φανταστικές Αντανακλά
σεις, θεωρίες κ’ έξηγήσεις, Αρχίζοντας Απ’
τόν Ιστορισμό και την οικονομική και κοινω
νική Αττολογητική και φτάνοντας σ τις ψυχα
ναλυτικές και υπαρξιστικές ψυχολογίες και
φιλοσοφίες.
"Ενα Αττ' τ ’ Αποτελέσματα αυτής τής συ
σκότισης και φανταστικής έξήγησης εΐναι ό
ξεχωρισμός τών συναισθημάτων Αττ’ τ ’ Αντι
κείμενά τους δττως εΐναι γνωστά στο έπίττεδο γνώσης του Ατόμου. Τά συναισθήματα,
δηλ. οΐ σημασίες ττού έχουν γ ια τό άτομο
τά Αντικείμενα καθώς τά γνωρίζει έτσι δττως
εΐναι, δέν μττορούν νά ύττάρξουν χωρίς τά
Αντικείμενά τους. "Ο ταν χωρίζονται Από τά
γνώριμα Αντικείμενά τους, τά συναισθήματα
τταύουν νά εΐναι συναισθήματα καί μεταβάλ
λονται σέ χωρίς αντικείμενο αισθήματα ή
καταστάσεις. Τά Αρνητικά συναισθήματα, δtccv Αποχωρίζονται Αττ’ τά γνώριμα Αντικεί
μενά τους, μεταβάλλονται σέ συμτττώματα
ττού δλα μαζί Ατταρτίζουν τό σύνδρομο τής
Αλλοτρίωσης. ’Απτό τή σσιγμή πού τά συναι
σθήματα Αποχωρίζονται Απ’ τ ’ Αντικείμενά
τους (καί γίνονται χωρίς Αντικείμενο κατα
στάσεις ή αισθήματα) δέν μττορούν ττιά νά
μετατραπούν σ τ ’ Αντίθετά τους, σέ θετικά
συναισθήματα ττού μέ τή σειρά τους θά μπο
ρούσαν νά γεννήσουν κίνητρα καί τελικά πρά
ξεις πού θ’ άλλαζαν τό άτομο καί τήν κοι
νωνία. Τά συμπτώματα τής Αλλοτρίωσης,
σάν χωρίς Αντικείμενο αίσθήματα καί κα
ταστάσεις, Ακινητοποιούν τό άτομο, έμποδίζοντας τά κίνητρα καί τις δράσεις πού μέ
επίγνωση κινούνται προς τήν κατεύθυνση τής
αλλαγής τού έαυτού καί τής κοινωνίας. Αυτή
ή Ακινητοποίηση εΐναι τό τελικό προϊόν τής
Ιδεολογικής καί θεσμοθετικής συσκότισης.
Ή Αλλοτρίωση εΐναι μιά ταυτότητα δύο
όμάδων Αντιθέτων, τής μιας έξωτερικής και
τής άλλης εσωτερικής. Ή Αλλοτρίωση εΐναι
τό έξωτερικό Αντίθετο τής Αρτίωσης τού συ
ναισθήματος μέ τό γνώριμο Αντικείμενό του.
Συγχρόνως εΐναι ή ταυτότητα Αντιθέτων, Από
τή μιά μεριά συγκεχυμένων αισθημάτων, κι
Από τήν άλλη άγνωστων ή παραμορφωμένα
Αντανακλώμενων Αντικειμένων. Τό συνολικό
Αποτέλεσμα τής Αλλοτρίωσης εΐναι ή Απο
ξένωση κι ό Ανταγωνισμός προς δλα τά δυ
νατά άγνωστα Αντικείμενα, περιλαμβανομένων τής φύσης τού κόσμου, τής κοινωνίας,
τών άλλων Ανθρώπων, τού Αντιθέτου φύλου,
τών Αξιών, τών προτύπων τής γνώσης, τού
λογικού, τής συναισθηματικής συμμετοχής τής
δράσης καί τελικά τού έαυτού. Τό Αποτέ
λεσμα τής Αποξένωσης καί τού Ανταγωνι
σμού πού ένσωμοττώνονται στά χωρίς Αντι
κείμενο αίσθήμοττα, εΐναι ή Ακινητοποίηση:
πανικός, υστερία, παράλυση.

Τό κεντρικό σύμπτωμα, τό σύμπτωμα J
παίζει τόν Οργανωτικό ρόλο στό σ ύ νδΛ
τής Αλλοτρίωσης, είναι τό άγχος. "Ε χ ο υ ν ^ ϊ
λίστα φτάσει στό σημείο νά λένε πώς { J 9
στήν «έποχή τού άγχους». Μιά Ανάλυση ^
τού τού συμπτώματος θά χρησιμεύσει οΑ
ένα παράδειγμα τής έννοιας πού έχει ή j
λοτρίωση, σάν ένα πολύ πραγματικό ψυχ*
λογικό φαινόμενο τής σύγχρονης κοινωνίας.
Τό άγχος, φαινομενικά, εΐναι φόβος χωρ*
άντικείμενο. ’Αλλά ό φόβος πού εΐναι Αιη|
χωρισμένος α π ’ τό επίφοβο άντικείμενο τιχη*
νά είναι φόβος καί γίνεται άγχος. “Άγχο
λοιπόν, πιο ουσιαστικά, είναι ό τρόμος ττοί
έμπνέει ένα άγνωστο, φανταστικά παραμορ
φωμένο, τρομερό Αντικείμενο ή σύμπλεγμα
τέτοιων Αντίκειμένων. Ή ταυτότητα άνηθέ
των στό άγχος είναι, Απ’ τή μιά ό τρόμος
κι Απ’ την άλλη τό τρομερό αντικείμενο
στό Ατομικό επίπεδο άγνοιας ή τής παρα
νόησης.
Τό έξωτερικό αντίθετο τού άγχους, καθώς
καί δλων τών συμπτωμάτων πού άποτελοάΙ
τό σύνδρομο τής Αλλοτρίωσης, εΐναι τό έττοι*
κοδόμημα τού καπιταλισμού καί πιο συγκε
κριμένα τού μονοπωλιακού καπιταλισμού. Τδ
έποικοδόμημα, μέσω τών θεσμοθετημένων Ι
δεολογιών, συντηρεί καί διαδίδει τή συσκό
τισ η καί τήν παραμόρφωση τής πρσγματν
κής Αντανάκλασης τών Αντικειμένων τού <ρό6ου. Μιά Απ’ τ ις Ιδεολογικές λειτουργίες του
έποικοδομηματος εΐναι νά παρέχει δικαιολο
γ ίες καί Απολογίες γ ιά τούς έπίφοβους άνταγωνισμούς που είναι σύμφυτοι μέ τήν χζ·
λική φάση τού καπιταλισμού. Αυτές οί δι
καιολογίες καί Απολογίες συσκοτίζουν iced
παραμορφώνουν τούς έπίφοβους Αντικειμενι
κούς ανταγωνισμούς μετατρέποντάς τους σ£
τρομερά αντικείμενα πού μέ τη σειρά τουξΙ
μεταβάλλουν τό φόβο σέ τρόμο. Άπό τή*
άποψη τόσο τής φυσιολογίας δσο καί τηξ
συμπεριφοράς ό τρόμος έκφράζετσι σάν Αανητοποίηση, πανικός, υστερία καί παράλυσή
τών νεύρων, τών αισθημάτων, τών κινήτρΰί
καί τής δραστηριότητας. Τό δέος δε μπορο
νά ιμετατραπεί σέ θάρρος, όδηγεΐ μάλλον JOB
«φόβο καί τρεμούλα» πού τείνει ττρός ’Π|
αύτοκαταστροφή, χαί κυριολεκτικά πρός
αυτοκτονία.
Τό άγχος, μέ τό Ιδεολογικά έτταγ6μθ®
δέος καί τό τρομερό αντικείμενο μπορεί
μετατραπεί σέ θάρρος μόνο, άφου ττρί£|
μεταβληθεΐ σέ φόβο. Ή μεταβολή του <*g
χώδους τρόμου σέ φόβο μπορεί νά
σθεί μόνο μέ προηγούμενη μεταβολή του^
μερού αντικειμένου σέ επίφοβο ^cvTlJc£,* i ^
δπου ή επίφοβη φύση καί τά ΑπΌτελέσμ
(χαρακτηριστικά καί Ιδιότητες) τ°ύ ,0Cv^V*.
μένου γνωρίζονται καί Αξιολογούνται ως
τό βαθμό φόβου. Ή βαθύτερη
^
επίφοβου Αντικειμένου, προχωρώντας *ττθ
άφηρημένο στό συγκεκριμένο κι Απο τό <3
φαινόμενο στην ούσία (μέσω της κοι
συμμετοχής) μπορεί νά μεταβάλει το ^
σ' ένα επίπεδο δπου μπορεί νά υττερν wrm
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Ή ταυτότητα αυτή άντιθέτων, ό φόβος καί
ή ύπερνίκηση τού φόβου, είναι τό θάρρος.
Τό θάρρος εΤναι τό θετικό άντίθετο συναί
σθημα του φόβου, στο όποιο ό φόβος μπο
ρεί νά μετατροΓΓτεΤ.
Γιά νά μετατραπεί τό άγχος σέ φόβο χρει
άζεται ττρώτ’ άπ’ όλα νά διαλυθούν οι ιδεο
λογικές παρανοήσεις πού αποτελούν τό τρο
μερό άντικείμενο. Μετά χρειάζεται νά εφαρ
μοστεί πάνω στο τρομερό αντικείμενο ή άνθρώπινη γνώση, πού μέ τη γνωστική διαδι
κασία και τή συμμετοχή τό μεταβάλλει σέ
επίφοβο αντικείμενο. Ή μεταβολή του φόβου
σέ θάρρος συνεπάγεται περαιτέρω εφαρμογή
τής ανθρώπινης γνώσης, μέ τή γνωστική δια
δικασία καί τή συμμετοχή, πού αποβλέπει
νά μετατρέψει τό λ ίγ ο γνωστό άντικείμενο
τού φόβου σέ έπαρκώς γνωστό αντικείμενο.
Ή Ανθρώπινη Γνώση, ή ως σήμερα ανα
πτυγμένη γνώση πού είναι συγκροτημένη σ'
όλες τ ις επιστήμες καί τ ις τέχνες, μπορεί νά
μεταβάλει τό άγχος σέ φόβο καί τό φόβο σέ
θάρρος. Ή ιδεολογία του εποικοδομήματος,
ή συσκότιση τής άνθρώπινης γνώσης κ’ ή
αντικατάστασή της μέ την απολογητική μπο
ρεί νά μεταβάλει τό θάρρος σέ φόβο και τό
φόβο σέ άγχος. "Αγχος είναι ή γένεση του
συμπτώματος πού όργανώνει τό σύνδρομο τής
αλλοτρίωσης. Φόβος είναι ή γένεση του θάρ
ρους πού είναι ό συντονιστής των άνθρωπίνων συναισθημάτων ολοκλήρωσης πού παρα
κινούν καί δραστηριοποιούν τό άτομο ν’ άλλάξει τόν εαυτό του καί νά βοηθήσει στήν
αλλαγή τής κοινωνίας. Δέν είναι παράξενο
λοιπόν πού ή συντήρηση τής κοινωνίας άπό
τό έποικοδόμημα άτταιτεί τήν ιδεολογική με
τατροπή τού θάρρους σέ φόβο καί τού φόβου
σέ άγχος, τρόμο, πανικό, υστερία καί πα
ράλυση* ούτε πού γενικά, ά π α ιτεϊ νά μετα
βληθούν τά συναισθήματα αρτίωσης σέ συμ
πτώματα άλλοτρίωσης. Ή πρόοδος προς τήν
άλλαγή τού άνθρώπου καί τής κοινωνίας άπ α ιτεϊ τήν αντιστροφή αυτής τής διαδικα
σίας.
Γιά τή γραφική παράσταση τής δομής τού
άγχους σάν συμπτώματος που όργανώνει τό
σύνδρομο τής άλλοτρίωσης καθώς καί τής
δομής τού φόβου καί τής συλλογιστικής αν
τανάκλασης τής μεταβολής του σέ θάρρος,
ό άνοτγνώστης παραπέμπεται στά Σχήματα
Ε ; καί Ε2.
Ή αποσύνθεση τού συνδρόμου τής άλλο
τρίωσης μπορεί νά επιτευχθεί σέ δυο έπίπεδα· στό ατομικό καί στό κοινωνικό. Τό ά
τομο μπορεί νά αποσυνθέσει τό σύνδρομο
τής άλλοτρίωσης ξανασμίγοντας τά συναισθήματά του καθένα μέ τό άντίστοιχο άντικείμενό του. Αυτό μπορεί νά τό κάνει ξεφεύγοντας άπ’ τ ις φανταστικές καί παρα
μορφωμένες άντανακλάσεις τού μή - άντικειμένου, καί μεταβάλλοντάς το σέ γνώριμο άντικείμενο. Μπορεί νά τό μεταβάλει σέ γνώ
ριμο άντικείμενο άφομοιώνοντας τήν κοινω
νική γνώση πού είναι σχετική μ’ αυτό τό

αντικείμενο. Τότε τό επίπεδο τού συν<χ:α%
ματος, όσον άφορά τό περιεχόμενο καί tfj
έκφρασή του, θά συμφωνεί μέ τό έττίπεδο γ ΐ
σης τού άντικειμενού. "Οταν τό συναίσθηω,
δέ συμφωνεί, αυτό θά τό έρμηνεύει σανέ?
δειξη πώς πρέπει νά ένισχύσει καί νά ςμ6α.
θύνει τήν άφηρημένη καί συγκεκριμένη <W.
μοίωση τής κοινωνικής γνώσης πού βρίσκετα
στη διάθεση του. Μέ λ ίγ α λόγια, ή άλλον,
τού συνδρόμου τής άλλοτρίωσης στό άη>
μιχό επίπεδο, είναι ζήτημα άναμόρφωσης
Ή αναμόρφωση συνεπάγεται τό διπλό έργο
τής άπελευθέρωσης ά π ’ τήν παραμορφωμέ*
αντανάκλαση καί τής άντι κατάστασής -τ»
μέ άληθινή γνώση. 'Α π αιτεί δηλαδή τήν
λαγή των επιπέδων συμμετοχής τού άτομο·,
στήν κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, συνεπάγιται άρνηση των φανταστικών ιδεολογιών καί
συμμετοχή σ τ ή γνώση που ή ανθρωπότητά
έχει συσσωρεύσει μέσα στους αιώνες, και
πρακτική εφαρυογή αύτης τής γνώσης χάρη
στήν παρόρμηση πού γεννά τό στενά συν
δεόμενο μ ’ αυτήν συναίσθημα καί ή ιδεατή
εικόνα που μπορεί νά γίνει γνωστή.

Ή άποσύνθεση τού συνδρόμου τής άλλο
τρίωσης στό κοινωνικό έπίπεδο συνεπάγετε
τή μεταβολή τής κοινωνίας. Μια τέτοια με
ταβολή σημαίνει έξάλειψη τής κύριας αντα
γωνιστικής άντίθέσης ανάμεσα στήν άτομική
ιδιοκτησία πάνω στά μέσα παραγωγής καί
στήν κοινωνική οργάνωση τών παραγωγικών
δυνάμεων. Ό λ ες
οΐ άλλες
ανταγωνιστικές
αντιθέσεις θ ’ αρχίσουν τότε νά εξαφανίζον
ται καθώς ή νέα κοινωνία θ' αναπτύσσει^
ποσοτικά. Μέ τόν καιρό ή καινούργια κοι
νωνία θά γίνει ή δημιουργική έποχή τής αν
θρωπότητας, οικοδομήμένη πάνω στά έπν
τεύγματα τής συλλεκτικής καί τής παραγω
γικής εποχής. Τό προμήνυμα τής δημιουρ
γικής έποχής είναι στέρεα θεμελιωμένο cnc
σύγχρονο καί ιδιαίτερα ’Αμερικανικό έπίτα'·
γμα τής ικανότητας νά παράγουμε όχι μο^
τροφή, ρουχισμό καί κοποικία σέ έπαρκυζ
ποσότητες γιά δλους, άλλ’ επίσης τά μέση
δημιουργικότητας — τά πολιτιστικά
καί τόν ελεύθερο χρόνο νά τά χρησιμοποιή
σουμε. Ιδ ια ίτ ερ α έμείς στις Ενωμένες
λιτεϊες βρισκόμαστε στό κατώφλι αυτής TJjj
αλλαγής. Είναι πραγματικά ή μόνη 6ιΜΜ|
λύση όχι μόνο γ ιά τό σύνδρομο τής αλλ£
τρίωσης, άλλα πιο θεμελιακά γιά δλες^>|
ανυπόφορα όξεΐες τών ανυπόφορα α ίχ μ ^ Ί
ανταγωνιστικές αντιθέσεις πού διαβρωνο
τήν κοινωνία μας.
Ή ταυτότητα καί άλληλοδιείσδυση^
δύο άντιθέτων λύσεων τού συνδρόμου
λοτρίωσης είναι άμεσα έμφανής. ‘Η Η ξΜ
νική λύση προϋποθέτει τήν άτομική
απελευθέρωση τού άτόμου άπό τις <°ε°' ^
κές παραποιήσεις καί τήν άπόκτηση
σης εκείνης πού, όταν μπεί σ ’ έφαρρ^νή^
χτίσει τή δημιουργική κοινωνία.

Μετάφραση: ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΑΘΑΝΑΣΙη

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε ΙΣ

Μι α λ α θ ε μ έ ν η
"Ανδρος 16-4-66
'Αγαπητή Επιθεώρηση:
Σ το τελευταίο σου τεύχος (No 135) υ
πάρχει ένα άρθρο του κ. Τάσου Χατζηαποστόλου «Ή Παιδεία σε κίνδυνο» δπου κατά
εύστοχο τρόπο κρίνει το βιβλίο του κ. Κα
λοκαιρινού και παράλληλα, γενικεύοντας τά
συμπεράσματά του, άντικρύζει σωστά τό θέ
μα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Δυστυχώς, δμως, ή θέση πού προβάλλει
για να δικαιολογήσει τη δική του κριτική
είναι άδικη καί προπαντός λαθεμένη, μ ’ άποτέλεσμα δχι μόνο νά δημιουργοΰνται συγχύ
σεις, άλλ' ώς ένα βαθμό νά διαβάλλωνται
καί νά μειώνονται οί μέχρι τά τώρα κριτικές
καί πολεμικές πού έγιναν.
Καί πιο συγκεκριμένα: Στή σ. 231 γρ ά 
φε* «τό ένδεχόμενο αυτό καθιστά άναγκαία
μιά κριτική έπισκόπηση στο σύνολο τής 11στορίας Ρωμαϊκής καί Μεσαιωνικής τού κ.
Κώστα Καλοκαιρινού. Καί γιά ένα άλλο λό
γο, όμως, χρειάζεται αυτό. " Ο ,τ ι ώ ς τ ώ ρα
γράψτηκε
γιά
τό
βιβλίο
α ύτ ό γ ρ ά φ τ η κ ε ή από ε χ θ ρ ο ύ ς
ή ά, 4 φ ί λ ο υ ς
κή πολεμική πού σφυροκοπουσε Ρ
Λχικό
ρία τού βιβλίου γ ιά νά βγάλε, χρήσιμο υΜκο
γιά τούς σκοπούς της ή _ήταν 9 ' ^
του
πολεμική πού άποκαθιστουσε ο
ρο
στα ϊδ.α δμως χωρία. Δέν είναι λο.πον £
περβολή δτ., ενώ τόσα γραφτήκαν Υ»σ
βιβλίο αυτό, δέν γράφτηκε άκομα μ'
Ίική του».
,
Ή τοπτοθέτηση «δ,τι ώς τώΡ“ Ύρα^ ,
ήταν άπό έχθρούς ή <5πτό φίλους του» ε
,
κατά τήν γνώμη μου λαθεμένη, Ύια7| ^
τσπίζει τό ζήτημα. * 0 , τ ι γράφτηκε δεν ήταν
άπό έχθρούς τού βιβλίου τού κ. Καλοκαιρι
νού ή άπό φίλους του. Αύτοϊ τ ο ύ πολέμησαν
τό βιβλίο, τό πολέμησαν γ ιά τό περιεχό
μενό του, γιά τό καινούργιο πνεύμα που
έφερνε στά σχολειά. Αυτό πού φοβήθηκαν
(άλλωστε τό όμολόγησε κυνικά ή φιλοσοφική
Σχολή στην έκθεσή τη ς ), ήταν ο\ δυνστοτητες πού άνοιγε τό ξύπνημα και τ ’ ωρίμασμα
■ 'ήζ κριτικής σκέψης τών μαθητών, ένώ αστό

θέ ση

πού θέλουν οί σκοταδιστές κ ’ ή άντίδράση
εΤναι ή αποβλάκωση τών νέων. "Ο χι φώτι
σμα τών έσωτερικών αιτίων πού καθορίζουν
τήν ιστορική εξέλιξη, άλλα έπιφανειακή καί
στεγνή έξιστόρηση σημαντικών κι ασήμαντων
γεγονότων- στούπωμα τού μυαλού τών π α ι
διών μέ χρονολογίες κι όνόματα, γ ιά νά μη
μάθουν ποτέ νά έρμηνεύουν τά ιστορικά γ ε 
γονότα, για τί τότε θά μπορούσε νά errράψει
ή προσοχή τους στο σήμερα καί νά τό κα
τανοήσουν. Κι αύτό καίει.
Συνεπώς αυτό πού πολέμησαν ήταν αύτό
τό πνεύμα καί χρησιμοποίησαν σάν Οπλα τή
διαστροφή, τό ψέμα, τον άντι κομμουνισμό.
Ο ί -κριτικές πού έγιναν υπέρ τού βιβλίου
δέν ήταν άπλώς φιλικές υπερασπίσεις. Ή 
τα ν
κριτικές
πού
ξεκινούσαν
άπό
μιά
θέση-άντίληψη
ώς
προς
τό
έκπαιδευτικό
σύστη
μα,
τό
περιεχόμενο
καΓι
τή
μεθοδολογία του,
καί
μ’ α ύ τ ό
τό
πνεύμα
προασπίστηκαν
τό
β ιβ λ ίο ,
άντικρούοντας,
ξεσκεπάζοντας
καί πολεμώντας τήν πολιτική βάση τού σκο
ταδισμού καί τού εκπαιδευτικού του πιστεύω.
Αυτή είναι ή ουσία καί γ ι’ αυτό έπιμένω
πώς ή θέση φίλοι κ’ εχθροί τού βιβλίου
μειώνει τή σημασία τής σύγκρουσης κι ώς
ένα βαθμό καθιστά διαβλητές τ ις υπερασπί
σεις, για τί μιας κ’ είναι φιλικές, κινήθηκαν
δχι άπό έλοττήρια γενικά κι άντικειμενικά,
άλλ’ άπό λόγους συμπάθειας. Θά θελα νά
παρατηρήσω ότι ένώ γενικά έτσι άντικρίζει
τό ζήτημα ό κ. X ., δπως φαίνεται κι άπ’
δλο τό άρθρο, ή διατύπωση αυτή πού π ι
θανόν νά τον πρόδωσε, έτσι δπως είναι δο
σμένη άνοίγει τό δρόμο γ ιά παρερμηνείες.
’Ακόμα θέλω νά τονίσω ότι είναι υπερβολή
νά λέγεται δτι παρ’ όσα γράφτηκαν «άκόμα*
δέ γράφτηκε μιά κριτική του». Ε νδεικτικά
παραπέμπω στην ό μ ιλία τού καθηγητή τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σακελλαρίου
στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο που
δημοσιεύτηκε ατό «Β ήμ α » (1 9 καί 2 0 .1 1 .6 5 )
και πού αποτελεί μιά πυκνή μέν αλλά πλή
ρη, άντικειμενική κ’ έπιστημονική κριτική τού 4 1 5

βιβλίου. Καί «α τά τή γνώμη
αξιόλογη! καί σοβαρή.

μου την πιο

Φυσικά αυτό βέ σημαίνει ότι τό θέμα έχε;
έξαντληθεΐ κι βτι δεν υπάρχουν άλλα π ερι
θώρια. ’Αντίθετα πιστεύω ότι μιά αναλυτική,
συνθετική καί προπο:ντός Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η κρι
τική πρέπει νά γίνει.
"Οπως πιστεύω ότι
καί ή έλλειψη μιας κριτικής τού βιβλίου τής
Κας Βουραζέλη - Μαρινάκου δεν αποτελεί α
πλώς κενό, άλλά καί άδυναμία τής αντεπί
θεσης των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια
στό σκοταδισμό. ’Αφήνουμε άθικτο στά χέ
ρια τού εχθρού ένα πολύτιμο χαράκωμα που
πρέπει καί μπορούμε νά τό καταλάβουμε

εύκολα Νομίζω πώς μιά τέτοια κριτική πρ*
πει νά γίνει σύντομα καί γ ιά τόν έξής πρόο
θετό λόγο. Τό β ιβλίο αυτό αντικατέστη#
τό θαυμάσιο β ιβλίο τού κ. Καλοκαιρινού. 1
Με άγάπη
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ ΑΕΝΤΑΚΗΣ
Υ .Γ .: Ή επιστολή αυτή, πέρα άπ’ τή διό*
θωση μιας έκτίμησης τού κ. Χατζής
ποστόλου, επιδιώκει νά προεκτείνει το
προβληματισμό τών φωτισμένων 6tc
νοούμενων στόν αγώνα γ ιά τήν ύπ·ς
ράσπιση καί διεύρυνση τής Έκττα
δευτικής Μεταρρύθμισης. Αυτός είναι
σκοπός, αυτό καί τό πνεύμα της.

αφορμή μιά θεατρική παράσταση

,

Πρωτοποριακός συγγραφέας αληθινός, ό
Βασίλης Ζιώγας, εμφανίστηκε μέ τήν κωμω
δία «Τό προξενιό τής ’Αντιγόνης», πού υ
πήρξε καί ή πρώτη τής πρωτοπορίας στό
ελληνικό θέατρο. Μέ τόν όρο «πρωτοπορία»
εννοούμε, νομίζω, καί γ ιά τή θεατρική τέ
χνη, τήν όρμή πού άλλάζει τήν κοίτη τής
δημιουργικότητας, όπως τή γυρεύουν οί νέες
διαστάσεις πού παίρνουν τ ’ άνθρώπινα, μέσα
κ ’ έξω. Ή όρμή πού λέω, έχει όξύνει τό θά
νατο, έχει αίχμηρώσει τό φόβο. Τόν πόνο,
τήν αγωνία, τήν αίσθηση τού κενού. "Εχει
όξύνει τό συναιώνιο νόημα τού π α ρ ά λ ο 
γου,
πού συνεκτικά εξουσιάζει τή σύστα
ση τής ζωής, «άπό καταβολής κόσμου», κα
θώς θά έλεγε ό Μπέκετ άλλά καί Οποιοσδή
ποτε άνθρωπος. Ή όξυνση αυτή, όδυνηρή
καί σάν απροσμέτρητης σημασίας, όφείλεται
στό μεγάλωμα τών άπελπισιών έξαιτίας τών
περίτρομων ιστορικών άλλαγών. "Ενας ίλ ιγ 
γος μάς περιδιπλώνει. Βρισκόμαστε σύγχρο
νοι μιας συναρπαστικής, άλήθεια, δημιουρ
γικότητας. "Ε τσ ι, ό άνθρωπος λειτουργιέται
σήμερα μέ βαθειά έμφαση στό παράλογο.
"Αλλωστε, γ ιά νά τρομάζουμε υπάρχουμε.
Καί ή φιλοσοφία (προσωπικά προτιμώ τή
σ τιγμή τού Καμύ) καί ή άναρίζωση τής μαγικότητας καί οί τέχνες — όλάκερα τά θαύ
ματά μας ξαναλούζονται σε κάτι
τώρα
περίλαμπρο,
σε κάτι τ ώ ρ α κ α τ α σ κ ό τ ε ι ν ο. Συναιώνιο παιχνίδι μας ου
ρανός καί γή, ό «δρόμος» τού Λάο Τσέ, ή
«όδός» πού λέει ό Η ράκλειτος. Ιδ ο ύ , λοι
πόν, ό λόγος όπού δεν άρκεί ό γυμνός όφθαλμός, ή «λογική» πού τόσο περιφρόνησε
ό Πασκάλ, ώστε νά δο ύ μ ε καί νά κ α τ α 
νοήσουμε.
"Ο ,τι όνομάζουμε «παράλο
γο » εΐναι τό σπάσιμο τών πραγμάτων καί
τό άνυπολόγιστο κοίταγμα μέσα τους. Ή
διαίρεση τού νού σε άλήθειες καί σέ άλήθεία, ό φωτισμός τής ρίζας, ό ένισ*χυτής τών
πέντε αισθήσεων. "Αλλωστε, βαθύ προηγού

μενο κάθε ζωής ή σκοταδιακή μας έλευθερίο
φωτίζει άπλετα τ ις άτομικότητες, όδηγητιιτ
προς τό σύνολο τής μοίρας, άν ή λέξη μοίρ
δεν εΐναι κιόλας ή γοητευτική φενάκη τή
ίδιας τής ελευθερίας ως α ύ τ ο δ υ ν α μ ι
κής.
Έ τσ ι, γ ιά νά φέρω περάδειγμα, i
ποιαδήποτε πορτοκαλιά δεν ξεσκεπάζει 1
βαθύτερην υπόστασή της, άρα τή ριζική τη
όμορφιά, όσο δεν άντλούμε οπτό μέσα μβ
τη δύναμη νά τή δούμε παράλογη έντός τ:
κόσμου. Μπορούμε, γ ιά τούτο, άνετα κι ο
παρεξήγητα νά πούμε, πώς τό παράλογ
δεν είναι ή άσυναρτησία καί ό άκαταλαδ
σμός μά ή άποκορόφωση τής όλης ζωής, ί
ένυπνίαση τής ύπάρξεως άπό αιφνίδιο ξύττνη
μα τής πραγματικότητας. 'Ακόμη πιο ττέρι
μάλιστα πηγαίνοντας, θά έλεγα πώς τό πο
ράλογο εΐναι ή άξιοπρέτπεια τού άνθρώτπΐίοι
νού.
Μέ τήν « ’Αστική Μυθολογίοτ» ό Βασίλη
Ζιώγας έρχεται ωριμότερος ά π ’ άλλοτε « ί
νομίζω, έχοντας βασανίσει τις προθέσεις TC
σέ σημείο πού νά ξεχωρίζει στην πρώτο*?
ριακή μας θεατρική παραγωγή. Πρόκει'Μ
γιά μιά ψευδοκωμωδία, μέ τήν έννοια τιί
τραγικών πηγών της, πού ξετυλίγεται cnro?
ταριστά, γιομάτη άπό εύωχία οδύνης «°
άνθρωπιάς, άπό χρώματα καταστάσεων ά1
θρωπινότητας. ‘Ο Ζιώγας έμπνέεται κι cnfll
άπ' τό «θέατρο τού παράλογου», άλλά j*
γαλάζιο τρόπο, άν μπορώ νά πώ. Σάν
ληνας. Προικισμένος μέ πολύ ένστικτο,
θέτει ποιητική ευαισθησία, πού καί ούσιο
στική εΐναι καί σωστά λειτουργεί. To Aj
ράλογο στοιχείο στην « ’Αστική Μυθολογώ
μαλακώνει, κερδίζοντας τήν ελαστικότητα * *
όνείρου, μέ άνθοφορία καημών, ώραιοτη^’
ήλιακών στιγμών, πένθους βυθισμένου σέΟ |
τικότητα καί άδιάκοπων εσωτερικών θσνσ
των. Είμα σ τε σ ’ ένα τ ο π ί ο ζ ω ή
jg
ληνικού αυθορμητισμού, μέ βασικό τό
μα τής πιό άνθρώπινης εύκτικής καί τώ*

βά σ εω ν. ‘Η « ’Αστική Μυθολογία» μετα
κινεί επίμονα την πλήρη συννεφιά. Κι όπως
σττάνω στον ύλικό ουρανό, καί μέσα στην
όρμη μαζ' τότε' λ^τρΜτηκά χρονίζει ή διαύ
γεια ή ώρα το^ όνείΡ °υ· νΕΡΥ0 τ<ών δυστυ
χ ώ ν'κάποιας οικογένειας (πατέρας, μητέρα,
γιός), έργο των δύσκολων ήμερων, άπ' τά
χρόνιά τής άντιστασιακής καί ήρωικής εκεί
νης Ελλάδας ώς τ ίς σύγκαιρες έμπ ειρίες,
έχει τή φρεσκάδα τής έντονης θεατρικότητας
και τού ευρηματικού διάλογου, πού προσα
νατολίζει άκοπα, μέ φυσικό κι άβίαστο τρό
πο στους μακρινούς στόχους τού συγγραφέα.
Νιώθουμε τήν ασφυκτική τύχη τής άτομικότητας, ριγμένης μέσ’ στό άζωτο τής ασυνεν
νοησίας, ώσότου ό άλαφροΐσκιωτος Ό ρέστης
(ό γιός) άναζητήσει εκρηκτικά τό ίλμος, τήν
απολύτρωση. ’ Εδώ, άν θέλετε, καί ή διδαχή
τού έργου, τό «πέραν» εκείνο πού έκφράζεται σέ τελική αναπνοή ά π ’ τά βάθη. Σταυ-

ρωτικός καί σταυρωμένος 6 άνθρωπος παίρ
νει τήν κατεύθυνση των καθαρμών. Κι όταν,
μέ τήν τρίτη πράξη, φτάσουμε στο σημείο
που μπαίνει κάποιος εντυπωσιακός γέρος
(ό «φωτισμένος» άνθρωπος, καθώς φαίνεται)
προτείνοντας μια έκδρομή, τότε, ή δράση
ανθίζει δραματικά. Τινάζονται ψηλά καί ό
νειρα καί άνθρωποι. Ψηλά καί πιο ψηλά.
Σ ’ έναν «ανοιξιάτικο κόσμο»... Πού γεμ ίζει
τά μάτια τής εσωτερικότητας. Έ κδρομή; Βέ
βαια. Καί πρέπει νά σημειώσω, πώς ή άνάταχτη αυτή, πού κλείνει διονυσιακά τό έργο,
ή ελπιστική ανάληψη, εύστοχα βιώνεται σάν
έκδρομή. Ε π ε ιδ ή κανένα τα ξίδι, κι ό ίδιος
ό θάνατος, δεν έχει τή μηδενική «ρομαντικό
τητα» του άγύριστου. ‘ Ολοένα επιστρέφουμε.
‘ Ολοένα υπηρετούμε τον κύκλο. Με χίλιους
τρόπους επιστρέφουμε πάντα.
Ν. Δ . Κ Α ΡΟ Υ ΖΟ Σ

Ό «δαίμων» τού τυπογραφείου καί οί δίκαιες διαμαρτυρίες
Στό προηγούμενο φύλλο μας έγιναν μερικά
τυπογραφικά λάθη πού προκάλεσαν δίκαιη
θύελλα διαμαρτυριών άπ’ δλες τις θίγόμενες
πλευρές. Έ τσ ι, στή μελέτη τού φίλου καί
συνεργάτη μας Γιώργη Σαραντή γ ιά τήν ποίη
ση τού Νίκου Παπά έγιναν δυο σοβαρά λάθη
μέ αποτέλεσμα ν’ άλλοιώνεται τό νόημα:
Στή σελ. 193, στίχος 12 ή λέξη «σύγκρου
ση» πρέπει νά δια βα στεί «σκλήρυνση» καί
στό στίχο 51, άντί «οικονομικό» πρέπει νά
διαβαστεί «οικουμενικό».
Πολύ πιο πικρά καί δριμύτερα ήταν τά
παράπονα τής συνεργάτισάς μας κ. Βεατρίκης Σπηλιάδη γιά τά λάθη πού έγιναν
ο^ήν κριτική της γ ιά τό β ιβ λίο του Ά π .
Σαχίνη «Νέοι πεζογράφοι». Ώ ς ελάχιστη
επανόρθωση ας διορθωθούν τά παρακάτω τυπογραφικά λάθη:
„ Σ τΠν πρόταση: «Σ τη ν αντιμετώπιση τών
Τεχνης... τά στοιχεία τής ερμηνείας,
κριτικής καί έξήγηοης συνδυάζονται καί έ ζ α ρ τ ώ ν τ α ι άπό τό σύστημα ιδεών τού
ποιά άπ’ αυτές τις κατηγορίες
δοθεί τό προβάδισμα», τό σωστό εΤναι
εζαρτάτα,
(σελ. 3 0 4 ).
ν
πρόταση: «Τ ά παραπάνω π α ρ θ ε - * κ? * * ·*
σωστό είναι π α ρ ε ν θ ε 7 *
(σελ. 3 0 4 ).
?να ”^ V *ΓΤρ^ταστ· :
θέση ή ή άρνηση γιά
ΘΑ
Λ^'στυπώνεται μέ γενικότητες πού
άλλο^0^50^ 0^ ν<* τα ιΡ>άσουν οπουδήποτε κι
τήν
Τ,ς ^Ο Λ σ ά ς συχνά χωρίς νά έχουν
εΤυτν.
^ τ Πζ έπανάληψης...» τό σωστό
(σελ- 3 0 4 ).
τού · λ 0νοματα: « ...τ ο ύ Κάφκα, τού Καμύ,
στλεο ΡΎθΌζλ' τού " Α μ ε λ καί του Καϊ305) ^ Τ° σωστό είναι Ά μ τ τ η .
(σελ.
X,
I

τ°

€— γ ιά νά π είσ ει τόν κ. Ά π .
Αναμφισβήτητο
τοώέντο

του» τό σωστό εΤναι ά μ φ ι σ β η τ ή σ ι μ ο
(σελ. 3 0 5 ) . Τέλος, διευκρινίζουμε δτι τό
δνομα τού κ. Π λ α σ κ ο β ί τ η , άπό λάθος
σε παραπομπή πού είχε τό χειρόγραφο, το
ποθετήθηκε μαζί μέ τά ονόματα Κάσδαγλης,
Ά λ . Κοτζιάς, Φραγκόπουλος, Ρούφος, πού
χαρακτηρίζονται άρνητές τής Α ντίστασης.
Παρά τό γεγονός λοιπόν δτι δέν εΐναι
σφάλμα τής κ. Σπηλιάδη, άλλα τού διορθω
τή, δημοσιεύουμε τήν έπιστολή διαμαρτυρίας
πού μάς έστειλε ό κ. Πλασκοβίτης, ζητώντας
ταυτόχρονα συγγνώμη κι άπό τον πεζογράφο
κι άπό τήν κριτικό γ ιά τήν αθέλητη παρε
ξήγηση.
«Φίλη Επιθεώ ρηση Τέχνης»,
Σ τ ά σχόλιά της γ ιά τό β ιβ λ ίο τού κ. Ά π .
Σαχίνη «Νέοι Πεζογράφοι», ή κ. Βεατρ. Σ π η
λιάδη θεώρησε σωστό νά περιλάβει τό όνομά
μου ανάμεσα στούς συγγραφείς πού χαρα
κτηρίζει «άρνητές τής άντίστασης». Γιά νά
τή βοηθήσω νά έλέγξει τήν άκρίβεια τού χα
ρακτηρισμού της, τήν πληροφορώ δτι διηγήμοίτά μου μέ θέματα άπό την κατοχική π ε
ρίοδο καί τήν άντίσταση δέν υπάρχουν άλλα
έκτος άπό τά έξης: «Τ ά σττερνά», «ό "Αν
θρωπος καί τό Λιοντάρι», «Τό Ά λύχτημα
του σκύλου», «Συντροφιά μέ τον Άντρέα
Φόρτη», κάποιες σελίδες ακόμα τής «Κ λη
ματόβεργας». Βρίσκονται δλα δημοσιευμένα
στά δύο πρώτα β ιβ λ ία μου, «τό Γυμνό Δέν
τρο» 1952 καί ή «Θύελλα καί τό Φανάρι»
1955.
Παρακαλώ λοιπόν την καλοπροαίρετη κρι
τικό νά μου πεΤ σέ ποιό άπ’ αυτά μου τά
διηγήματα, κατά την άποψή της, «άρνιέμαι
την άντίσταση.» "Αν δέν τό κάμει θα έχει
μόνη της παραιτηθεί άπό τον τίτλο πού τής
έδωσα. Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία.
Φιλικά
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Π Λ Α Σ Κ Ο Β ΙΤ Η Σ
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Καθίζησις

’ 18

κα' ι

άποκολοκυνθοποίησις

Μετά cSctto σειρά επιφυλλίδες ττερί υβρι
στών καί ύβρεολογίου, ή «Καθημερινή», γιά
νά δείξει δτι τιμά τό εΤδος, φιλοξενεί στο
φύλλο τής 17ης Μαΐου επιφυλλίδα τού κ.
Ά μύντα Παπαβασιλείου μέ τίτλο «Ή καθίζησις τής πνευματικής αριστερός».
Βέβαια, καί μόνο τό νά διαβάζει κανείς
τον κ. Α.Π. είναι ένας άθλος. Κάπου έχει α
κουστά, φαίνεται, δτι από τις αρετές τού λό
γου εΐναι κ· αυτό πού λένε «νεύρο». Θεωρεί
λοιπόν καθήκον του νά γράφει.... νευρασθε
νικά.
Ά πλούστατα παρατάσσει σειρά από
βρισιές καί καταλυτικές γ ιά τον αντίπαλό του
αποφάσεις, πού τις θεωρεί αυταπόδεικτες...
άφου τις λέει αυτός! Επομένως τό ν’ άπαντάει κιόλας κανείς στά γραφόμενα τού κ.
Α.Π. είναι δυο φορές άθλος, για τί πρέπει πρώ
τα νά κατανικήσει την άνία τού διαβάσματος
κι έττειτα νά τά πάρει, έστω καί προσωρινά,
στά σοβαρά, δηλαδή πρέπει νά κατεβεί κα
νείς αναγκαστικά στο έπίπεδό τους. “Αχαρο
έργο.
Μά είχαμε την ατυχία, στο προηγούμενο
τεύχος, ν’ άναφέρεται τό δοξασμένο όνομα
τού κ. Α.Π. σ’ ένα άρθρο τού συνεργάτη μας
κ. Δ . Ρσυτόπουλου γιά τήν άθλια έμφάνιση
τής πνευματικής μας δεξιάς στο θέμα τής
πνευματικής έλευθερίας ιμέ άφορμή την υ
πόθεση Σινιάφσκι - Ντάνιελ. Τό άρθρο άναφέρεται σ' δλα δσα γράφτηκαν άπό ώατροσώπους τής πνευματικής δεξιάς.
Ανάμεσα
σ τ’ άλλα άποχαλυπτικά γραφτά δεξιών, τό
άρθρο σχολίαζε καί δύο έπιφυλλίδες τού κ.
Α.Π. “Οχι μόνο για τί ή έπιθεώρηση ήταν γ ε
νική άλλά καί για τί, γκαφατζήδικα όπως συ
νήθως, ό κ. Α.Π. τήν είχε πάθει καί τότε
ξεμπροστιάζοντας τή «γραυμή» τής δεξιάς:
νά γίνει έκ μετάλλευση τού δώρου, έναντίον
τής άριστεράς καί ιδιαίτερα τής πνευματι
κής αριστερός, σηκώνει - δέ σηκώνει.
Στή νέα του έμβριθέστατη ύβρεολογική
πραγματεία, ό κ. Α.Π. άναφέρεται στο άρ
θρο μας έκεΐνο. Θά έλεγε κανείς δτι άπαντάει, ότι δίνει μιά έξήγηση γ ιά τή γκάφα
του καί τήν πρσπέτειά του. Νά π εϊ έστω αύτό πού είπ ε ό κ. Καραντώνης: ναι μέν πήροττε θέση κ. άριστεροί, άλλά έμεΐς δέ σάς

πιστεύουμε, έτσι μάς άρέσει. ’Αλλά όχι. ft
ρα βρέχει, πού λένε. Μέ τά γενικά, τά μ
γάλα μόνο καταπιάνεται ό κ. Άμύντας. V
πολογητής τής δεξιάς διανόησης.
("Αν
δεξιά τον αναγνωρίζει, έμεΐς δεν έχουμε μ
μιά άντίρηση). Θίχτηκε στά τρίσβαθα C&
μιά περικοπή τού άρθρου μας πού ρωτούσ
πώς έξηγεΐ ή πνευματική δεξιά νά δήμιός
γουν οί «δούλοι» καί δχι οί «ελεύθεροι»^
διαπίστωνε δτι ένώ ή άριστερά έχει νά
ρατάξει δέκα, είκοσι ποιητές, συγγ
καλλιτέχνες πού τό έργο τους περιέχει
ιδανικά τους, άντίθετα ή δεξιά δέν έχει,
μεΐς βλέπουμε», έγραφε ό άρθρογράφος
«ότι όταν κανένας δεξιός δημιουργός ξββ
γει άπό τή μετριότητα, εΤναι μόλις όίφρί
σει τήν άρνηση, τήν αηδία καί τήν στοκ
στατημένη συνείδηση άπό τόν ωραίο σσ
κόσμο τόν ελεύθερο, μόλις δηλαδή άρνηί
συνειδητά ή έλθει σε φανερή άντίφαση I
τις πολιτικές του γνώμες».
“Ε, όχι, τέτοια δέν τά άνέχεται πλέο^
κ. Α.Π. “Ανθρωπος τού μέτρου, βαθύς Υπ
ατης τής παγκόσμιας φιλολογίας, άλλά Λ
τής γλώσσας, δπως υποδηλώνεται στην έί
φυλλίδα του, μάς έλέγχει δριμύτατα. ’Ελβ
νολογεΐ πρώτα - πρώτα
τήν άρ·στερά Τ
ματαιοδοξία (άπό τις τελευταίες
δες» πού πέφτει ή άριστερά) καί γιά ρ
«π εσίμα τα »: γ ιά έλλειψη αυτοκριτικής,
«λογικές άνακολουθίες», γιά «κατα
τηση τής διαλεχτικής»,
γ ιά «σοσιαλισ^
ρεαλισμό» πού σημαίνει «πνευματική
σία » άλλά καί γιά «κατασυκοφάντηση
σοσιαλιστικού ρεαλισμού» καί άλλα
τουρλού - τουρλού. Πώς καί δ ια τί; Δε
ρεΐ, δυστυχώς, απαραίτητο νά μάς τά
γησει. ‘ Ο λόγος του φτάνει. ΕΤναι
ξη τού έαυτου του.
Σ ’ ένα - δυο σημεία μόνο ό κ. Α. Π.
ταδέχεται νά γίνει άναλυτικότερος. Το
είναι γλωσσικό, τής άπολύτου άρμ
τος τού κ. Α.Π. πού εΤναι, άν δέν κ
λάθος, φιλόλογος: Ή λέξη «άντίφαση»
περικοπή τού άρθρου μας πού έπ
παραπάνω. Δυό - τρία κατεβατά κατ<
σε ό κ. Α.Π. γιά ν’ άποδείξει τό μΠ

τής λέξεως (τ ί λετττολόγα άυαίρεση! )
i — Ούτε «ράφτης» να ταγραφε οα/τα! ( ...)
θά λέγαμε ότι είναι γνήσιο δείγμα της
αριστερός διανοητικότητος. Ά ς την ξα
ναγράψουμε ( ...) »
,
Τή γράψει και την ξαναγράψει λοιττον και
δεν τή χορταίνει. Ευφραίνεται. Παθαίνεται.
Φρίττει. Άκούς έκεΤ άντίψαση. ’Α ν τ ί θ ε 
ό-η. Αύτό θά ήταν τό σωστό. Καί έτη λ έγ ει:
€__Ώ στε, λοιπόν, ή τελευταία φράση τού
κειμένου αάτου της « Επιθεώ ρησε ως Τ έ
χνης» είναι τόσον άτυχης, όσον και οί
άλλες καί δέν θά την έμνημονεύαμε, άν
δέν ήταν ν’ άποδείξη, γ ι’ άλλη μιά φο
ρά, την πομψολυγοδδη διανοητικότητα των
πνευματικών άνθρώπων της άχρας αριστε
ρός καί τό κωμικό στυλιζάρισμα των κει
μένων τους. Καί τούτο είναι τό πρώτο
σημείο όπου προσκρούει ή αριστερά ματαιοδοξία. Είναι γνωστή ή γλωσσική Ιστο
ρία στα κείμενα των αριστερών.. Ποτέ δέν
έδιχάσθη τόσο τό πράγμα μέ τήν άντι
στοί χη έννοια όσο στα κείμενα τών πνευ
ματικών ανθρώπων τής άκρας άιρστεράς.»
Αύτό είναι τό γλωσσικό μάθημα πού δ ί
νει στην αριστερά ό κ. Α.Π. Κρατείστε υπο
σημείωση γιά τήν ώρα τό «έδιχάσθη τό
πράγμα μέ τήν αντίστοιχη έννοια» (ένα α
πό τά πολλά δείγματα σωστής γλώσσας του
κ. φιλολόγου). Πρώτα ή άντίψαση. Τ ί είναι
άντίψαση κατά τον κ. Α.Π.;
«...άντίψαση σημαίνει κάτι τό θολό, μιά
σύγχυση, κάτι τό άτελές, μιά ελάχιστα
σαφή μορφή.»
Δικαίωμά του νά βελτιώνει τό έλληνικό
λεξιλόγιο, τού κ. Άμύντα, αλλά ώσπου νά
πείσει τήν ’Ακαδημία γ ιά καθιέρωση νέας
έννοιας στή λέξη «άντίιραση», δέ μπορεί νά
μας καταλογίζει ότι άγνοούσαμε τή σκέψη
ΤΟϋ··· Γιά τήν ώρα πάντως, ή λέξη παράΥεται από τό ρήμα άντίφημι, δηλαδή λέω
κατη άντίθετο μέ κάτι άλλο πού έχω π εί.
. .7 ° άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έπιψυλ^'δος τού κ. Άμύντα τής 17 Μαΐου αυτή τήν
®£°ια ειΧε ή λέξη, είμα στε άρα δικαιολογη
μένοι. Πρόγονος του κ. ‘Αμύντα, ό μακα^ Αριστοτέλης, μή γνωρίζων κι αύος Οσα ό κ. Αμύντας θά είσήγε είς τάς
ήμέρας μας, όριζε ως έξής τήν έν
νοια;
Αντίψασι; δέ άντίθεσις ής ούκ έστι
μεταξύ καθ’ αυτήν· μόριον δ’ άντιψάσεως
μεν τι κατά τίνος κατάψασις τό δέ τι
ύΓΤΤΟ Τινος άπόψασις.
«Α
Ά ρι στο τέλους Ά ναλ. υστ. 1 - 2
γλ(Λ~ν .μ(ύς άτυχεί ό ../Α ριστοτέλης ατά
σότρ^,Κα' ? κ·. Αμύντας δέν ευτυχεί περισκό or· \
αισθητικά. Μέ τό σοσιαλιστιρεαλ,σμό π.χ. τά κάνει μούσκεμα.
έττέτητ ϋ! 0,υσα!με Υ'ά άντιφάσεις άν μάς τό
άνασΑ^ ° κ*
άλλά μέ τό αίσθημα
Μ·ούργιν^σζ γ,<* 7 ^ ^ ‘ες που μάς δη«ραση·
.1! Ρ? Τιμ&με τ η σίγουρη λαϊκή έκστα / η μ, λ·α κουβάρια. Στο τέλος μάλιαο&χονεται ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός

πού λίγο παραπάνω χαρακτηριζόταν «πνευ
ματική άκινησία»,
«στρούγγα» κ.λ.π. καί
καταδικάζονται μόνο οι έν Έ λλά δι οπαδοί
του πού τον κατασυκοφαντούν. 'Ως γνωστόν,
όλα τά στραβά τού σοσιαλισμού συμβαίνουν
....στην 'Ελλάδα.
’Αφήνουμε τ ις διάφορες έκτιμήσεις τού κ.
Α.Π. νά μαλλιοτραβιοϋνται μέ τήν ήσυχία
τους καί παίρνουμε μία, γ ιά νά φανεί πό
σο.... από άλλο άνέκδοτο είναι ό βαρύγδου
πος έπιφυλλιδογράφος τής « Κ » .: Ό σοσια
λιστικός ρεαλισμός είναι «ένας, κατά κυριο
λεξία, Φωτογραφικός ρεαλισμός».
"Αν ό
σοφολογιότατος κατείχε έστω καί τό άλφα
γιά τά θέματα πού τόσο έμβριθώς ανατέ
μνει, θά γνώριζε ότι ό σοσιολιστικός ρεα
λισμός μόνο «φωτογραφικός» δέν είναι. Αυ
τό ούτε οί όπαδοί του ούτε οί άντίπαλοί
του του τό καταλόγισαν ώς τώρα. ‘Ίσως,
βέβαια, τό άρθρο τού κ. Α.Π. ν’ άττοδειχτεϊ κάποτε πώς άνοιξε νέους δρόμους στήν
αισθητική, στήν κριτική, στή λογοτεχνία καί
στην ....ανθοκομική. ’Αλλά μέχρι τότε, θά
είναι γνωστό ότι ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός
είναι τό άντίθετο ενός φωτογραφικού ρεα
λισμού, μέ τήν έννοια ότι επιδιώκει νά εκ
βιάσει, κατά κάποιο τρόπο, τό μέλλον, νά
προβάλει τό άντικαθρέφτισμά του ατό πα
ρόν, μέσα σ τις νέες καί μισοαφανεΐς ακό
μα μορφές που δημιουργούνται σ τις ανθρώ
πινες σχέσεις, στήν κοινωνία κ.τ.λ. Τό κα
κό ίσα - ίσα είναι ότι, σ τ’ όνομα αυτής τής
προσπάθειας, ή τέχνη τού σοσιαλιστικού ρε
αλισμού απίστησε στο παρόν, τό έξωράϊσε,
άρνήθηκε τήν κριτική του.
Μά ό σοφός έπιφυλλιδογράφος τής «Κ α 
θημερινής» επιμένει πάντα ατά θέματα πού
προπαντός άγνοεΤ. “Ετσι, μεταξύ άλλων τερ
πνότατων, μάς πληροφορεί ότι «όλοι οι άν
θρωποι τής πνευματικής άριστεράς είναι ύπέρμαχοι του σοσιαλιστικού ρεαλισμού». ‘Ά 
ριστα πληροφορηιμένος ό άθεόφοβος! Ε ξον
τώνει αντιπάλους τούς όποιους αγνοεί... ‘Ί 
σης άξίας είναι καί οί καταλυτικές του φρα
σούλες γιά την «Επιθεώ ρηση Τέχνης», ώς
όργανο τού.... σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ή
μέθοδός του
γ ιά τήν έξουδετέρωση τού
άντι πόλου του θυμίζει τή γνωστή κουτοπο
νηριά τών καλογέρων πού βάφτιζαν ρέγγες
τις όρνιθες γ ιά νά καταστρατηγήσουν τή
νηστεία. "Ετσι καί ό κ. Ά μύντας βαφτίζει
πρώτα όλους τούς άριστερους λογοτέχνες,
καλλιτέχνες καί κριτικούς καί τήν «Έπιθεο»ρηση Τέχνης» ύπέρμαχους τού σοσιαλιστικού
ρεαλισμού καί ύστερα κάνει τήν έξης κατα
πληκτική έξίσωση: ό σοσιαλιστικός ρεαλι
σμός είναι κακός γ ι ’ αυτό καί «όλοι» οί άριστεροί λογοτέχνες είναι κακοί. Καί τάνάπαλιν: Οί άριστεροί λογοτέχνες είναι κακοί
γ ι’ αύτό ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός είναι
κακός!
Ά ν άπαντάμε αύτή τή φορά στον ά ργι
λο κ. Άμύντα, τό κάνουμε μόνο προς τέρψιν
τών άναγνωστών μας. Μέ τήν διαλεχτική του
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δε τά βγάζουμε πέρα. Τά βλήματά του είναι πομφόλυγες
αραιής σαπουνάδας πού
σπάνε μόνες τους. "Οσο για τή γλωσσική
του δεινότητα, ή αριστερά υπόσχεται να δι
δαχτεί απ’ αυτή. Έκτος από τά περί άντ;φάσεως, κρατάμε ώς ελάχιστο μάθημα τό
τραγελαφικό «έπεβλήθηκε», τό «έδιχάσθη τό
πράγμα με την αντίστοιχη έννοια», και τό

Μι α
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«ή άνυπαρξία τής έμπνεύσεως, πού καί ^
δίδει αληθινή τέχνη» (ή άνυπαρξία τής $
πνευσεως, ή άφιλότιμη! )...
1 ^
Ή συνέχεια τής άναγκαστικής παρέας ι
τά πνευματικά προϊόντα τού κ. Άμύντα |
σήμαινε όχι μόνο πραγματική καθίζηση, 3
λά κάτι παραπάνω: σωστή άποκολοκυιιβ
ποίηση.

άπάντηση

Τό περιοδικό «Ζυγός» έκίνησε μέ Ιεράν
άγανάκτησιν τον δάκτυλον κατά τής Άριστεράς, γιά μερικά σχόλια, πού φαίνεται
νά διετύπωσε, σχετικά μέ τήν τιμή ενός βι
βλίου πολυτελείας, πού τύπωσε τελευταία
ό χαράκτης Τάσσος κ’ έπικαλέστηκε καί τή
θεωρία τής «υπεραξίας». Βέβαια, υστέρα άπό
όσα συμβαίνουν τελευταία σε τούτη τή χώ
ρα, τίποτα πιά δεν είναι δυνοττό νά μάς ξε
νίσει. ’Αφού λ.χ. ό Νόβας έγινε πρωθυπουρ
γός γιατί κι ό «Ζυγός» νά μή γίνει τουλά
χιστο δάσκαλος... πολιτικής οικονομίας προς
τήν αριστερά! Τό άλλο παράξενο αυτής τής
υπόθεσης είναι πού ό «Ζυγός» βρήκε τήν εύ.καιρία νά παρουσιαστεί σάν υπερασπιστής
τάχα τού Τάσσου! Μή χειρότερα... Δέν θά
χρειαζόταν καμιά άπάντηση, άν μέσα στο
θυμό του δεν έλεγε, καλοπροαίρετα, καί με
ρικές χτυπητές ανακρίβειες, πού όπωσδήποτε
χρειάζονται μιαν επανόρθωση.
Πρέπει νά όμολογήσουμε πώς δεν έχουμε
υπόψη μας τά κείμενα πού έγραψαν οί «αυ
τόκλητοι προστάτες του έλληνικού άναγνω
στικού κοινού» κι άκόμα πώς έμεΐς άπ’ τή
σκοπιά μας δέν θεωρούμε καθόλου υπερβολική
τήν τιμή των πεντακσσίων δραχμών γιά τά
περιορισμένα άντίτυπα αυτής τής έκδοσης.
Κι αυτό χωρίς νά έπιμείνουμε καί τόσο στούς
παράγοντες κοστολόγησης πού επικαλείται ό
συντάκτης τού «Ζυγού», δηλ. τά μεροκάμα
τα του Τάσσου, πού ξενυχτούσε γιά νά τυ
πώσει τις ξυλογραφίες τού βιβλίου, καί τό
κόστος τού γιαπωνέζικου χειροποίητου xocpτιού, πού τάχα ήρθε ειδικά άπ’ τό έξωτερικό
γ ι’ αυτό τό σκοπό! Ό Τάσσος τό γνωρίζει
καί μπορεί νά πληροφορήσει κι όποιον τό
αγνοεί, πώς ποτέ δέν πληρώθηκαν τά μερο
κάματα κανενός καλλιτέχνη, όταν μάλιστα
κάνοντας τό μεράκι του έβγαζε κανένα τέ
τοιο βιβλίο κι όχι μονάχα έδώ μά καί ατό
έξωτερικό. "Ας θυμηθούμε κάτι πού έλεγε μια
φορά ό Γαλάνης, πώς έπί τέλους στήν Ε λ 
λάδα κάπως τά βολεύουν οί καλλιτέχνες, ένώ
στο Παρίσι κυριολεκτικά πεινούν, ή κάτι τέ
τοιο, δέν έχουμε πρόχειρο τό κείμενό του.
Μιά όμως πού ό θεωρητικός οικονομολόγος
τού «Ζυγού» θέλει νά δούμε τήν υπόθεση κα
θαρά μέ τό πρίσμα τής μαρξιστικής θέσης
γιά τήν καπιταλιστική παραγωγή, πρέπει νά
καθορίσει τήν «άξία χρήσης» ένος καλλιτεχνικού έργου, νά λογαριάσει υστέρα τήν «ά

ξία» του σάν άπόροια τού κοινωνικά
ραίτητου χρόνου γιά τήν παραγωγή του
νά σταθμίσει τήν προσωπική δουλειά όχι μά
τού Τάσσου αλλά καί των εργατών πού &
λεψαν γιά νά γίνει τό βιβλίο, πού είναι κ
πηγή «υπεραξίας» στήν προκειμένη περιττή
ση. "Αν θελήσει ν’ άσχοληθεΐ μέ τό πρόβλ
μα αυτό νά είναι βέβαιος πώς θά προ
μιά θετική καί ουσιαστική συμβολή
ρεύνηση ένός πραγματικά πολύπλοκου,
τόν προειδοποιούμε καθόλου εύκολου,
βλήματος πού βάζει ή μαρξιστική
οικονομία.
Τό βιβλίο όμως δέν είναι καθόλου άκρ?
σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα τής δικής μ
άλλά καί τής ξένης αγοράς κ’ έπί τέλο
υπάρχει καί μιά περιορισμένη μερίδα άνβμ
πων πού μπορούν νά τό πληρώσουν, σσχε
άν αύτοί δέν βρίσκονται στο χώρο τής ά
στεράς (έμεΐς λ.χ. δέν είδαμε ούτε άπο
κρυά τό βιβλίο καί γ ι’ αυτό στεκόμαστε!
φυλακτιχοί στό νά διατυπώσουμε τήν άπσ
μας έστω καί γιά τήν καλλιτεχνική τ«Γ
ξία). Κ’ οί αριστεροί αναγνώστες που εχσ
και πιο περιορισμένα μέσα, μπορούν να ’
ρι μένουν σύτή τή λαϊκή έκδοση, ττοα:!
ζουμε νά μήν κοστολογηθεί πάνω στα ctj
μένα τής μαρξιστικής έμβρίθειας
4
γού». ’'Ομως είναι πέρα γιά πέρα άσύΟβ
τό νά λέμε πώς ούδέποτε, όλα αυτά τα J
νια γράφτηκε ή άκούστηκε διαμσρτυρ1® ΰ,
τικά μέ τις τιμές των βιβλίων καί πως '
άσκήθηχε κανένας έλεγχος σέ τέτο,β (
βλήματα, σάμπως δηλ. ν* άψέθηκε
,
στερό κοινό, πού άποτελεί κα'^ τή
αναγνωστικού έλληνικού κοινού,
στο στις πραγματικά άρπακτικές W
που παρουσίασαν κάποτε διάφοροι
“Έπρεπε νά θυμάται πώς τέτοιες
ρίες γράφηκαν συχνά άπ’ τά ΟΡΥ ^
αριστερός καί πώς ειδικά στην « ™
Τέχνης» έγινε πριν άπό μερικά
^
τεράστια καμπάνια (φύλλα 7 3-^
διατύπωσαν τΐς άπόψεις τους
γοντες τού βιβλίου (έκδοτες - με'1’0® ·
βιβλιοπώλες - πλασιέ - τυπογρσΦ0*
στες) καί πώς στηλιτεύτηκαν με
ταττο όλοι έκεΐνοι πού συνεργουσ^ ..
τια αύξηση τιμής τού βιβλίου.
,
τογραφίες, ντοκουμέντα,
fa i
ναστάτωσαν γιά πολύν καιρό τ
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Τάν πληροφορσύμε μάλιστα— αυτό α-

δεν θά το ξέρε, — τω ς στην αρχή
όξύτατες άντ,δρασε,ς με στοχο
μας χαϊ οτό ΤΕλος καταληξαν στη
ν ά σ ν ν ε , δ η τ ο π ο , ή σ ο σ ν δλο, το πρόβλημα. και
τ ε λ ι κ ό νά δεχτοΟν τ ις εύθυνες τους δσο. τ,ς
εΐγαν
’Από τότε τα πραμοττα βελτιωθήκαν
ά «ετά δέν έλειψε 6 κριτ,κός έλεγχος όπτό
μέρους' της άριστεοάς, καί σήμερα άττάρχουν
έχδοτικοί όργανισμοϊ ττου έκδιδουν φτηνές
καί φροντισμένες έκδόσεις. Είναι αλήθεια ττώς
ή αριστερά δεν κατάφερε, μέ έξαίρεση τά
«Νέσ Βιβλία» στα 1945, να έχει μιαν υπεύ
θυνη έπσπτεία σ’ αστό τό χώρο κ’ έλπίζουμε
ό «Ζυγός» πού έπί τέλους έκδίδεται στην
'Αθήνα, νά μην τό καταλογίζει σε βάρος της

ΠΕΡΙ

Ά ριστερας, μά ν' Αναγνωρίζει πώς κάποιο
ρόλο διαδραμάτισε σ ’ οτΰτό καί τό καθεστώς
τών διωγμών, της τρομοκρατίας καί τού προ
σοδοφόρου
επαγγελματικού
άντικομμουν*σμού.
’Αντιλαμβάνεται λοιπόν ό αγαπητός «Ζυ
γός» πώς τό πρόβλημα έχει πολλές πλευρές
καί πώς χρειάζεται περισσότερη περίσκεψη
δταν κοτταττι άνετα, μέ τέτοια προβλήματα.
Έκεΐνο που τού χρειάζεται πριν άπό κάθε
άλλο είναι νά μην πιάνει τό μολύβι του νά
σχολιάσει τίποτα δταν είναι όργισμένος, για τί
κινδυνεύει νά μή ζυγιάσει τά πράγματα άκριβοδίκαια, καί να μην Αδικεί τον έαυτό
του μέ πρόχειρα ευφυολογήμοττα, πού τελικά
άγνοεΐ και τη σημασία τους.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ

Ή υπόθεση Ντάνιελ - Σινιάψσκι πρόσψερε
καί μιά διασκεδαστ.κή πλευρά. Ή έλληνική
δεξιά ήρθε περίπου σέ τσακίρ κέφι, δταν
ξιφούλκησε υπέρ τής έλευθερίας, πού κατα
πνίγεται στό σοσιαλιστικό σύστημα, ξεχνών
τας τή λαϊκή παροιμία, πού λέει δτι δέν μι
λάνε γιά σκοινί στό σπίτι τού κρεμασμένου.
Δ^τνχώς, ή ανόητη και περιττή καταδίκη
τής εδοσε αυτή τή δυνατότητα. Μά εκεί που
ήταν απολαυστική, σέ χυδαιότητα καί υστε
ρία, ήταν στις φωνασκίες της γιά τό τηλε
γράφημα διαμαρτυρίας προς τόν πρωθυπουρ
γό τής Σοβιετικής Ένωσης κ. Κοσύγκιν, πού
^έγραψαν 22 διανοούμενοι τής άριστερας.
■ σχετικό άπάνθισμα στό άρθρο «Περί
ευθεριας» τού Δ . Ραυτόπουλου. «Έ πιθεώ ΡΠση Τέχνης», τεύχος 135, Μάρτης 1966).
ασχοληθούμε ούτε μέ τά νευράκια τής
ρευματικής μας
άζ/ ούΎε κα1 μέ τή
απέναντι σέ ενδημικά φαινόμενα κα
ν-,,
^αταπατήσεων και τών πιο στοιS
δ« « « μ < * ω ν τοΰ άνΟρώττου στή χώΉ ιιίΛηΚ?1 σΤ° ν ^ ό λ ο ιπ ο «ελεύθερο κόσμο»,
στό νοΓ. ί I ου ^ΡΨΠψισμού, ή οποία φέρνει
ούρά καί
μέ ^
κομμένη
&ν μάΓ ^ δ ' δ ε ι μιά ένοχή, είναι δική της,

σίνης σέ
εΐ' Η ,παρεμ6°λπ τήζ δικαιοκά στην λ ί μσ7α που ^άγοντα, άποκλειστιγ,ά μάς £ ν α ° ^ ΰ Τχ Τ^ζ ΚΡ,Τ,Κ^ άποτελεΐ
*'
έκδηλ ώ ^ ^ Ρ^ °
Σοβ.ετ,κή έ
® ^ " η· Κι δ.·τι & ' νε
λυττήσει ττ.Α γ Τ 1 ^εν μιτοΡουσε παρά νά
^ ττρός τ λ ι7 ° ϊ ΩΤούς π ι^ Ψιλικά διακείμεΚα! νά -rrrvs l7To0ECrrl τού σοσιαλισμού, άλλα
,Όμακ; Μ
0® τ> . Αγανάκτησή τους.
^Πματος
” μα, τ Πς ύπογραφής τού (πτο
ή σ ε ις κ
^^>υσ,άστηκαν ανεξήγητες άντιΤ 1
" λευΡ * τ ής άριστερας,
° χειρισμό καί στην ταχτική

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α

κι δχι στην ουσία. Υ π ά ρχει συμφωνία στην
ουσία κι αυτό φανερώνεται άπό τό δτι ό καθηγητής Ί μβριώτης, μέλος της Εκτελεστικής
Ε π ιτρ ο π ής τής ΕΔΑ , είπ ε στη συνέντευξή
του: « Έ ξ ίσου δμως κατηγορηματικά δηλώ
νουμε δτι δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε τη
διαδικασία, που άκολουθήθηκε στή Σοβιετική
'Ένωση άπέναντι στό ειδικό αύτό θέμα. Πι
στεύουμε δτι θά ’ταν πιο ένδεδειγμένη μιά
διαφορετική άντ,μετώπιση άντί τής δικαστι
κής όδού καί τής βαριάς καταδίκης». Ή δια
φωνία περιορίζεται στό χειρισμό, κι αυτό
φαίνεται άπό τό δτι ή άνοικτή διαμαρτυρία
τών πνευματικών εκπροσώπων τής άριστερας
χαρακτηρίστηκε σαν «μ ιά ένέργεια πού προσ
δίδει άλλη ποιότητα στήν τοποθέτησή τους,
τής προσδίδει άνταγωνιστικό χαρακτήρα».
(«Τό νόημα μιας τοποθέτησης καί ένας λαθε
μένος χειρισμός». «Αυγή» 24 Φεβρουάριου
1 9 6 6 ). Καί Ανεπίτρεπτη ένέργεια λοιπόν; Δέν
θέλουμε νά φτάσουμε στό συμπέρασμα δτι
έπιχειρεΐται ένα βραχυκύκλωμα τών άτομ,κών
συνειδήσεων προς όφελος μιας συλλογικής συ
νείδησης, πού αποκρυσταλλώνεται καί δια
μορφώνεται στην κορυφή ένός κομματικού (ή
κρατικού) όργανισμού. ’Ασφαλώς, δέν θα
είχ ε κάτι τέτοιο στό νού του δ συντάκτης
τού άρθρου. Ή κοινότητα δέν καταργεί τό
έγώ, ούτε καί τά άτομικά συνειδησιακά προβλήμοττα. Τό αντίθετο θά όδηγούσε σέ δια
δικασίες, πού δέν είναι δυνατό να κατανοη
θούν καί έπομένως καταδικάζονται. Ούτε καί
είχε τό νόημα ή διαμαρτυρία τών διανοουμέ
νων δτι στρέφεται έναντίον τής άρμοδιότητας
(πιο σωστά τού δικαιώματος) τού κόμματος
νά παρεμβαίνει στον πνευματικό χώρο, δπως
αυθαίρετα Αφήνεται
νά έννοηθεϊ σέ άλλο
σημείο τού ίδιου άρθρου. Ό πνευματικός
χώρος δέν είναι καμιά μεσαιωνική συντεχνία

''422

και ούδεις αναρμόδιος. Τό πρόβλημα μόνο
είναι μέ ποιό τρόπο άσκεΐται αύτή ή παρέμ
βαση. ’Αλλά καί κανείς δεν μπορεί ν’ άμφίσβητήσει τό δικαίωμα μιας μεγαλύτερης ευ
αισθησίας στους διανοουμένους άπέναντι σε
μια ένέργεια που τούς θίγει βαθύτατα καί
θέτει άπαράδεκτα όρια στην εργασία τους.
Μά έκεΐνο πού αμφισβητείται σ’ αυτό τό άρ
θρο είναι ή χρησιμότητα μιας ανοικτής διαμαρ
τυρίας, για κάτι πού συζητεΐται καί σχολιάζε
ται στούς δρόμους καί στις στήλες τών έφη*.
μερίδων. Καί ή άντίληψη αυτή στηρίζεται σε
μια παλιά φοβία τού λαϊκού κινήματος δτι
καί οι άλλοι, οΐ έχθροί καί οι αντίπαλοι,
μπορούν νά χρησιμοποιήσουν τά έπιχειρή
ματά μας, καί νά προσδόσουν μιά άληθοφάνεια, μιά έγκυρότητα, στήν άντικομμουνιστι
κή τους καμπάνια. ‘Ωστόσο, τά γεγονότα δεν
έξαφανίζονται μέ τή σιωπή, καί ούτε φυσικά
καί ή πολεμική καί τό ψάρεμα στά θολά νερά
τού αντιπάλου. ’Απεναντίας, ή σιωπή τού δί
νει πρόσθετα έπιχει ρήματα. Δεν είναι επι
τρεπτό τά ιδανικά μας νά παραμένουν κλει
στά σ’ ένα περιχαρακωμένο στρατόπεδο.
’Έχουν ανάγκη νά έρχονται σέ αντιπαραβολή
καί σέ σύγκρουση μέ τήν έχθρική ιδεολογία
καί μόνο ή ειλικρινής καί ανεπιφύλακτη άναγνώριση τών λαθών πού γίνονται μπορεί νά
προστατεύει τήν ακτινοβολία τους (των (δα
νικών) καί νά βοηθήσει στό ξεπέρασμα αύτών
τών λαθών, στήν Τάση ασθενειών, πού μπο
ρούν νά προσβάλουν καί σφριγηλούς όργανισμούς.
Οί Ντάνιελ καί Σινιάφσχι, λοιπόν, έκαναν
τό άτόπημα νά καλυφθούν μέ ψευδώνυμο γιά
νά άσκήσουν στό έξωτερικό μιά απεγνωσμένη
κριτική εναντίον τής χώρας τους (πού οδηγεί
έστω σέ μιά διαστρέβλωση τής πραγματι
κότητας) καί άπό ήθικής πλευράς κανείς δέν
μπορεί νά επιδοκιμάσει τή στάση τους. Μολα
ταύτα μιά ήθική ατασθαλία αντιμετωπίζεται
(τουλάχιστο σέ τέτοιες περιπτώσεις) μέ ήθικά κριτήρια καί όχι διοικητικά, καί άπέναντι στό ανάστημα τών δύο αύτών συγγρα
φέων υπήρχαν μιά κοινή γνώμη, ό τύπος, ή
φιλολογική κριτική, οί ιδέες καί τά έκπληκτικά επιτεύγματα τού σοσιαλισμού. Καί προ
πάντων μπορούσε νά υπάρξει ή δυνατότητα
νά τυπώσουν τά βιβλία τους στή χώρα τους,
ώστε νά κρίνει ή κοινή γνώμη άντί τής δι
καιοσύνης άν πράγματι ήταν άντισοβιετικά
τά δημοσιεύματά τους (σ’ αύτό οί γνώμες
διχάζονται). "Ομως, τά έπιτεύγματα τού σο
σιαλισμού θά μείνουν άπεριφρούρητα άπό
κακόβουλες προθέσεις καί άπσκλείεται οί δυο
συγγραφείς νά είχαν κινηθεί άπό υστεροβου
λία καί συκοφαντική διάθεση; Μιά άπεριόριστη έλευθερία δεν μπορεί νά φέρει καί σέ
μιά χώρα τού σοσιαλισμού στήν έξαρση του
έγκλήματος καί τών ταπεινών ένστικτων; Ή
άνησυχία είναι θεμιτή κατ’ άρχήν. Καί απο
καλύπτει τήν ύπαρξη ένός προβλήματος γιά
τά όρια καί τις δυνατότητες τής έλευθερίας
στήν Επαναστατική πρακτική. Θά ήταν παράλογο νά πιστεύουμε ότι ή πρακτική τού

επαναστατικού κινήματος καί τής σο<η„ γ
κής εξουσίας είναι απαλλαγμένη άττό ·
νομίες ανάμεσα στούς σκοπούς ττού
καΐ τά
™ ύ χρησιμοττο,εϊ Υι*
τους κατακτήσει, όταν μάλιστα ζούμε ο’ *’
6αθ.ά διαιρεμένο καί άντ, μαχόμενο κόσ*
Κι όταν το ίδιο ΤΟ
TO OOairrX.m-^A ___ μ·
σοσιαλιστικό στρ^.

πεδο σπαράσσεται^ άπό άντιθέσεις, που π
νουν επικίνδυνα νά γίνουν άγεφύρωτες
Μιά άλλη εξήγηση τής σπασμωδικής &U
γειας τών σοβιετικών άρχών είναι όη &
έγινε ακόμη δυνατό νά ξεπεραστούν οΙ σν
ματικότητες τής σταλινικής περιόδου. *0 l l
λοχωφ λογουχάρη, είπε άπ’ τό έπίσημο 6ήμ.
τού 23ου Συνεδρίου ότι ντρέπεται γιά δα*·
προσπάθησαν καί προσπαθούν νά ύπερασττ
στούν αυτούς τούς ανθρώπους (τόν Ντον*'
καί Σινιάφσκι), «άσχετα προς τούς λόγω
γιά τούς όποιους έλαβαν αυτή τή στάση)
Κι όμως στήν όποχή τού «"Ηρεμου Ντσ,
κατηγορήθηκε κι αυτός σάν ένας «έκλαϊκε
τής τής θεωρίας τών κουλάκων». Καί ή Kc
τερίνα Φούρτσεβα, υπουργός τού Πολιτισμοί
υπερασπίστηκε τό σοσιαλιστικό ρεαλισμό <τ.
τή δολιοφθορά τής ιδεολογίας τού (μπερια)
σμού μέ λόγια πού μάς θύμισαν, έστω kc
άμυδρά, άλλες έποχές, όταν ό Ζντάνωψ έξ:
πέλυε τούς μύδρους του εναντίον της τέχντής παρακμής. Καί, γιά νά ύπσγραμμίσ
τήν παγκόσμια άναγνώριση τής σοβιετικ;
τέχνης, κατέψυγε στά τιράζ τών βιβλίων, στο
αριθμό τών θεατών καί στις περιοδείες τό
σοβιετικών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων <τ
έξο^τερικό. 'Οπωσδήποτε είναι μεγάλη ι>π·
θέση ή μαζικοποίηση τής κουλτούρας (
δηλαδή ή κουλτούρα γίνεται «κτήμα> ^
λαού) καί σ ’ αυτόν τον τομέα είναι ΚΟίν'παραδεκτό ότι έχουν τό προβάδισμα ή Σ.*
βιετική "Ενωση καί οί χώρες τού σοσκχλ
σμού. Μά ή ζωή δέν είναι crrocriKn κοα κο^
τουρα δέν μπορεί νά σημαίνει μόνο
κευση τής κληρονομιάς τού παρελθόντος,
ένα σημείο κ’ έπειτα δημιουργεΐται μια ^
ξία καί γιά τήν ίδια τήν κουλτούρα της μ*
ζας, άν άναστάλεΐ ή τάση γιά <k ^ £t‘X,7c'£.
δέν άναφαίνοντα. νέες καλλιτεχνικές «V .
πού προϋποθέτουν τήν ελευθερία και την ^
λοστλότητα τής έρευνας. Φυσική θα 0 »
δικό νά πούμε ότι ή πνευματική
στή Σοβιετική "Ενωση περιορίζεται οημερα
μιά απλή αποθησαύριση του "raPeA^ i l TC
σέ μιά εικονογράφηση τής πραγμ 1 - ^
στά θετικά της σημεία.^ Νέες δ^ ^ ίζσ/σ
φανεί μετά τό 20ό Συνέδριο και ϊ
.
σθεναρά γιά τήν ανανέωση ^ ον . <f ^ fr
χώρο. Είναι αλήθεια, βέβαια, τι
’ ^
νάμεις συναντούν ισχυρότατες
,πού αναστέλλουν προσωρινά την π
^
τήν κατάκτηση μιάς κουλτούρα *
pc
φωνής μέ τά άνθρωπ.στικα «δανικα
σιαλισμού.
μάς κατηγορούν γιά αφέλεια Π
0ο α ^
Έ τσ ι ήταν πάντα άπό καταβολή
^
σμού καί έτσι Οά είναι παντα, Ρ

, rrm βίαιη κοτάτνιξη της 6ημ;θυρ™ϋ Στάλ,ν, ™ 0 6δήσυγγραφείς στα στρατόπεδα
^ δΰ^νχώς κα! στό θάνατο. Η απάντηση
““ ‘α ^ Π ή ν άνακρίβειο («α ί κακοηθεια), δτ,
°
Αταν ττάντα, είναι Ισως και ή απάντηση
% S 3
- 0 τίθεται ττάλ, μ' ένα & **^ ,κ ό τ ρ ά π ο εστό τή γνωστή καταδίκη. Αν
c1
Λ έττανασταττικη πρακτ,κη επίτρεπει
ταυτόχρονα θα δ,ασφαλίL καί την ίδια τήν ύτταρξη
•Ανάγκη, λοιπόν, να κάνουμε μια αναδρομή
στο παρελθόν, δταν την διεύθυνση της κουλ
τούρας την είχε στα χέρια του ένας φοβι
σμένος έπαναστάτης κα. διανοούμενος, ό Αμστόλ. Λουνατσάροκι. Ή έττοχή εκείνη χαρα
κτηρίζεται οστό ένα πνευματικό όργασμό μέ
■ ποικίλα ρεύματα στην ποίηση, στη ζωγραφ;κή, στον κινηματογράφο κλπ., μέ απόλυτη
ελευθερία στην επιστημονική έρευνα, μέ τά
σεις και σχολές πού δέν ήταν απαλλαγμένες
άττ' τήν παραδοξότητα. Δυστυχώς, ή ζύμωση
έκείνη δεν άπέδοσε τούς άναμενόμενους καρ
πούς γιατί άνακόπηκε βίαια στην κατοπινή
περίοδο που χαρακτηρίστηκε περιληπτικά μέ
τόν δρο τής «προσωπολατρείας». Μάς άφησε
δμο>ς τα λαμπρότερα ονόματα τής σ ο βιετι
κής λογοτεχνίας καί τέχνης.
Πολλοί μπορούν νά ισχυριστούν ότι δέν
είχαν σφίξει ακόμη τα λουριά, δτι τα συμβσίνοντα στην τέχνη δέν εΐχαν περιαχθει ακό
μα στον έλεγχο τής κρατικής εξουσίας. Μά,
άς δόσουμε τό λόγο στον ίδιο τό Λουνατσάρσκι.
«...‘0 προλεταριακός συγγραφέας μπορεί
καί νά σκεφθεΐ: έγώ λέω μόνο τήν άλήθεια,
πού περιμένει άπό μένα τό κόμμα. Κι άν ή
ζωή λέει άλλο πράγμα, τόσο τό χειρότερο
για -τη ζωή. Εννοείται ότι αυτό δέν πρέπει
νά γίνεται σε καμιά περίπτωση. Έχω πει
κιόλας δτι ό καλλιτέχνης πρέπει νά είναι κολοσιαΐα άληθινός. Στον τομέα τής δημιουρΥ^ζ του πρέπει νά είναι καί στό μέγιστο
ναθμό έλεύθερος. Προπάντων άν είναι κομ
μουνιστής. Κι αν καμιά φορά ό καλλιτέχνης
κ«τάχρηση τής έλευθερίας, δέν χάλασε
Κόσμος... Έκτος αυτού δέν μπορούμε νά
ρριπτουμε καί τούς άντι δ μαστικούς συγτ Ρ ^ 'ς , άκόμα κι όταν διδάσκουν μόνο ά*~ΐατ'' ^"l0CT‘ άκόμα κ’ ένας άντιτικος συγγραφέας μπορεί πολύ καλά ν'
οισ^1· α Τ,5 μ<^»ε{>· Δΰτό ισχύει πολύ πενουιιρ· ^
Τ° ^ σννο^0,ττόρους. Τ ί νά κάTWwvrL ·α ^βΥ ορεύσουμε; Νά πνίξουμε;
«ύνο^α;1';ΤΛχ0χΑΠαΡ0Μ? 'σ έργα TrPd'rr£' ^ τυΜ^ύοΐΜ r
1ταίχ^ 'ληλα πρέπει νά πατους W r ME Ύ * * * * * μας τ «ς έπιβλαδείς
στιΚή
‘ς,» μέ μ,ά ^μ^ριστατω μένη μαρξιπράνιν η .
!
Β · Λουνατσάρσκι: «Σ ο μτού έργου Ρ ’νενι/ 1 ® ^6<χσμί τόμαφ» [Ε κλο γή
Ή πεοικΓΥττ^κτω ^Μους]. Μόσχα 1964.
τό άοθοο η. Κ« .1*1
ε^ναι παρμένες άπό
7ού Aouvfv^ .Πιετρο Ζβετέρεμιτς; «Τό έργο
19.3.1966) σαρσκι>* «Ρινάσιτα», άρ. 12,

Μια άλλη αντίρρηση πού μπορεί νά διοττυπωθεΤ, όσο απίθανη κι άν φαίνεται, εΐναι δτι
κι ό Λουνατσάρσκι ήταν ένας άφελής διανοού
μενος, που δέν αντιλαμβανόταν τις αντιφά
σεις τού συστήματος. Μά ό ίδιος πάλι λέει
στό άρθρο του τού 19 2 1 : «Ή έλευθερία τού
Βιβλίου»:
«Ή επανάσταση έργάζεται ατό όνομα τών
μεγάλων ιδανικών. Έ χ ει εναντία/ της έναν κό
σμο ολόκληρο άπό εχθρούς καί κατά συνέ
π εια είναι υποχρεωμένη νά παραιτεΐται απ’
τα ιδανικά της στή διάρκεια τής πορείας.
Τά μέσα δέν είναι άναγκαστικά άνάλογα μέ
τούς σκοπούς. "Αν κάνετε κουπί κόντρα στό
ρεύμα, γιά νά φτάσετε σ ’ ένα ήσυχο νησί,
όπου θέλετε ν' άνοσταυθεΐτε, ό σκοπός σας
είναι ή άνάπαυση. Μά αυτό δέν σημαίνει δτι
μπορείτε ν’ άναπαυθείτε στή βάρκα. Ε κ ε ί
υπάρχει άνάγκη νά καταβάλετε τή μεγίστη
προσπάθεια». (Β ιττόριο Στράντα: Β ιβλία καί
συγγραφείς στή Σοβιετική "Ενωση. « Ε π ι
θεώρηση Τέχνης», τεύχος 135, Μάρτης 1 9 6 6 ).
’Αναγνωρίζει τήν άνάγκη τής λογοκρισίας
σέ μια ορισμένη φάση, γ ια τί αναγνωρίζει
δτι «μ ιά σειρά περιστάσεις κάνουν πολύ δύ
σκολη την πραγματοποίηση αύτή τής άρχής»
(δηλαδή τής απόλυτης πνευματικής έλευθερί
α ς), «πού γ ιά τήν ορθότητα της ή έπαναστατική εξουσία δέν έχει καμιά αμφιβολία». Μά
ταυτόχρονα διακωμωδεί ά γρια τούς λογοκρι
τές πού τούς χαρακτηρίζει σαν «πιθήκους πού
φοράνε τά για λιά τους γιά να ψάξουν νά βρουν
τήν αντεπανάσταση» και κάποτε «τά βάζουν
στήν ουρά». Καί προπάντων προειδοποιεί μ ’
ένα προφητικό τρόπο γιά τον κίνδυνο τής έκ
τροπης, χάρη ατούς ανθρώπους πού πιστεύουν
ότι «στό σοσιαλιστικό <μας καθεστώς άνταποχρίνεται ή κρατική διεύθυνση τής λογοτε
χνίας», ότι «ή λογοκρισία δέν είναι μιά φο
βερή πλευρά μιας μεταβατικής περιόδου, μά
κάτι τό έγγενές σέ μιά όργανωμένη σοσια
λιστική ζωή».
Υ π ήρχε, λοιπόν, μιά διαφορετική προοπτι
κή γιά τήν κουλτούρα, πού αντιμετώπιζε κιό
λας τήν άρση όλων τών περιορισμών στον
τομέα τού πνεύματος πού έξ' άλλου δέν φαί
νεται νά έφαρμόζονταν ιμέ υπερβολική αυστη
ρότητα σέ μιά έποχή πού βροντούσαν άκόμα
τά κανόνια τών λευκών άντεπαναστατών καί
τών ξένων. Σήμερα τό σοσιαλιστικό σύστημα
εΐναι πανίσχυρο ικαί δέν έχουν π ια νόημα οΐ
άπαγορεύσεις στον πνευματικό χώρο, πού μοι
ραία όδηγούν σέ άδικήματα τύπου Σινιάφσκι καί σέ δίκες πού έκθέτουν τήν ιδεολογία
καί τήν πράξη τού σοσιαλισμού. Πού δέν
άφήνουν νά λάμψει δσο πρέπει ή ιδεολογική
καί πνευματική ύττεροπλία, πού προσφέρει ή
βάση τής μαρξιστικής θεωρίας. 'Υπάρχει βέ
βαια μιά άξιόλογη πρόοδος σέ σύγκριση μέ
τό παρελθόν, μά ή υπόθεση Ντάνιελ - Σινιάφσκι έπισημαίνει καί πάλι τον κίνδυνο, πού
εΐναι χρέος μας νά τον «άποτρέψουμε μέ κάθε
τρόπο», δπως έλεγε καί ό Λουνατσάρσκι.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΟ ΥΡΤΟ ΥΝΗ Σ
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Μέ βαθειά οδύνη πληροφορήθηκε ό πνευματικός κόσμος το θάνατο του έξοχου *Αγω
νιστή και Δάσκαλου Κώστα Σωτηρίου. eΟλόκληρη ή ζωή του και τό έργο τον
στέκουν υψηλό παράδειγμα για μίμηση. Τό χρέος μας λοιπόν, απέναντι στόν Κώ
στα Σωτηρίου δέν είναι δυνατό νά έξαντληθεϊ μόνο μ έ την έκφραση τής βαθειάζ
θλίψης πού γεννά ό χαμός του Γ ια τ ί άν «φεύγουν αυτοί, τό έργο τους για την πα
τρίδα μένει». Και τό έργο αυτό πρέπει νά μελετηθεί και ν’ άξιοποιηθεϊ. Σαν ελά
χιστο φόρο τιμής στή φωτεινή προσωπικότητα τοΰ Δασκάλου, δημοσιεύουμε έδώ
τον επικήδειο πού εκφώνησε ή Ρόζα 5Ιμβριώτη.
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«Τόν δρόμον τετέλεχας», ακριβέ φίλε Κώ
στα.
«Την ιτίστιν τετήρηκας», έξοχε Δάσκαλε.
Αύτή ήταν και ή μεγάλη νίκη τής ζωής σου.
Γύρω στο φέρετρό σου στεκόμαστε ή παλαιά
φρουρά τού ’ Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου κι οΐ
νέοι Δάσκαλοι κι ή Νεολαία, πού συνεχίζουν
τό έργο του. Θέλω να έκφράσω δλα όσα
αισθανόμαστε αυτή τή σ τιγμή και μέ φέρ
νουν σέ άμηχανία οΐ λέξεις πού έρχονται στο
στόμα μου, για τί μου φαίνονται άξιες για
δλο τον άλλο κόσμο, δμως όχι γ ια σένα
Κώστα.
Νίκησες καί πρέπει νά φύγεις Ικανοποιη
μένος. Για τί ή παληά φρουρά τού ‘ Ομίλου
πάλαιψε σαν προχεχωρημένη μονάδα, σάν
μονάδα κρούσης άπομονωμένη καί μπορεί
στην πάλη αύτή νά μην πέτυχε πολλά, μπο
ρεί ένας ένας νά χάνεται, δσο νά 'ρθεΐ ή κύ
ρια δύναμη. ‘Ό μω ς μένει κάτι άπό τό έργο
της, πού έχει μεγάλη άξία καί σ ’ αύτό σννετέλεσες τά μέγιστα κι έσυ, ξύπνησε συνει
δήσεις, ξεσήκωσε πνεύμοτα, ώδήγησε τούς
πολλούς νά βλέπουν καί νά θέτουν σκοπούς
καί κύρια νά μάχονται γιά τον ένα καί με
γάλο σκοπό, «τόν πνευματικό ύψωμό τού
λαού, τον έξανθρωπισμό τού ανθρώπου». Μ’
αυτό τό σκοπό θερμαίνεται τώρα όλόκληρη
ή νέα γενεά. Μέσο γιά τήν πραγμάτωση αυ
τού τού σκοπού, πίστεψες, δτι κατά βάση είναι ό Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ . Νά φτιάξουμε, έλεγες,
Δασκάλους - Ανθρώπους, γ ιά νά διδάξουν

’Ανθρώπους. Τούτο ήταν τό μεγάλο σου ό
νειρο καί τούτο τό όνειρο σέ οδήγησε νά πά
ρεις τη μεγάλη απόφαση τής ζωής σου, νά
γίνεις Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ . Δ έ γύρεψες τίτλους,
ούτε προσωπικά ώφελήμοπα. Πίστεψες, ότι
εΤναι «ευτυχία» νά είσαι Δάσκαλος. Γιατί
πραγματικά, (τούτη τήν ταραγμένη εποχή),
εΤναι τό μοναδικό έπά γγελμα πού καταγίνε
ται άμεσα μέ τό πλάσιμο τού άνθρώπου. "Ο
μως γλήγορα είδες, δτι είναι καί «τραγική
οδύνη» νά είσαι Δάσκαλος, για τί πολλοί πα
ράγοντες κρατικοί καί κοινωνικοί σέ αναγκά
ζουν, σέ πιέζουν νά καταστρέψεις τήν τίμια
είδή τού άνθρώπου, νά τήν παραμορφώσει
Καί τότε σήκωσες τό κεφάλι, ένιωσες βαθειά
τήν ευθύνη τού διανοούμενου, τού Δασκάλου,
τήν ευθύνη άπέναντι τού έλληνικού λαού και
τού ’Ανθρώπου.
Μπήκες στήν εκπαίδευση άπό έρωτα. Ήρ
θες γεμάτος όνειρα άπό τήν Ευρώπη, Τ*'
στεψες στον Μπεργκσόν, στην ψυχανάλυση
στην άρχή. Καί τότε συνάντησες τόν μεγά
λο Δάσκαλο, τό Γαληνό. "Αρχισες νά άγωνίζεσαι στήν ’Ακαδημία Πειραιώς, ύστερα
σάν Διευ(Χ/ντής
τής Δημοτικής Εκπαίδευ
σης στο Ύ π . Παιδείας, σάν Κοϊθηγητής στην
Άκοτδημία τού Μαρασλείου. "Εγραψες Ρε'
λέτες, άρθρα, έβγαλες τή Σχολική Π ρ » Μ
μέσα στο περιοδικό ή « ’Αναγέννηση» έγρα
ψες στόν ήμερήσιο καί στόν περιοδικό τύπο.
Μά γρήγορα ένιωσες, δτι κάθε προσπάθε1?
γιά βελτίωση τής Παιδείας, γιά φωτισμό τον

χαου, -πνίγεται άπό την ’Αντίδραση. Καί τό
τε ζήτησες να μπεις στην ττολιτική. Παιδεία
κσΙ πολιτική είναι αξεχώριστα, έλεγες. ’Α 
γωνιζόσουν μέ τό ιτεΐσμα της ευθύνης. "Ο 
ταν άρχισε ή άνελέητη δίωξη των ’Εκπαιδευ
τικών καί της ’ Ομοσπονδίας τους σήκωσες
τό ανάστημά σου απέναντι στον υπουργό κι
απάντησες: «Υποχρέωση επιστημονική καί
έπαγγελματική του Δάσκαλου είναι να δια
τυπώνει τή γνώμη του καί στο λαό καί στό
κράτος γιά κάθε μέτρο, που έχει σχέση μέ
την άποστολή του Δάσκαλου, δηλαδή, μέ τό
φωτισμό τού λαού.»
’Ονειρεύτηκες τό Δάσκαλο τού μέλλοντος,
συμπαραστάτη και όδηγητή τού λαού. Γίνηκες «διανοούμενος - μαχητής» δίπλα στό
Δημήτρη Γαληνό. Πλησίασες τα προβλήματα
καί τις έγνοιες του έλληνικού λαού καί μπή
κες στις κρίσιμες σ τιγμές τής Ποττρίδας στον
’Αντιστασιακό ’Αγώνα. Είδες, δτι ζητούσε
ό λαός τήν πραγματική δημοκρατία μαζί μέ
την εθνική του άνεξαρτησία καί τότε κατά
λαβες πώς ή θέση σου είναι στό κόμμα τού
εργαζόμενου λαού. Τότε τά παράτησες ό
λα! Υπήρξες Έθνοσύμβουλος στήν Π .Ε.Ε.Α.,
Διευθυντής τής Γ ραμματείας τής Παιδείας
καί βοήθησες στή σύνταξη «σχεδίου μιας
λαϊκής παιδείας», μάλιστα ήσουν άπό τους
έμπνευστές κι έψαρμοστές του. Τίποτα δέν
πρόδωσες άπό τον πνευματικό σου πλούτο
σαν ’Αγωνιστής τής ’Αντίστασης, άντίθετσ
ή προσωπικότητά σου κι ό ’Ανθρωπισμός
σου πλουτίστηκαν μέσα σ τις μάχες γιά τό
λαό. Κι όσο γνώριζες τό λαό, κοττάπληχτος
άττό τή δύναμή του, νόμιζες ότι είχες χάσει
πολύν καιρό. Κι άρχισες μιά πυρετική πο
ρεία. Νά προφτάσουμε τώρα έλεγες, νά μή
χάσει ό λαός τό δρόμο του. Είχες τώρα, πια
την αυτοκυριαρχία τού φρόνιμου, τήν ασφά
λεια τού δυνατού, τήν ισορροπία τού δίκαιου.
Στέρεος σάν βράχος μέσα στον άντιστασιακό άγώνα μοίραζες στή Νεολαία τόν πλούτο
^ής σοφίας καί έμπειρίας σου. Τά είχες
όλα παρατήσει άκόμα καί τό σπιτικό σου.

Θυμάμαι, καθώς μαζί μέ άλλους περνούσες
άνάμεσα στά γερμανικά φυλάκια, υστέρα
άπό μιά δεκαεξάωρη πορεία σταματήσατε
γιά νά ξαποστάσετε σε μιά πηγή. "Αξαφνα
οπτήν εύγενικιά σου μορφή κύλησαν δάκρυα
καί ψιθύρισες: «Τ ί νά γίνονται ά ρα γες;» ‘ Ο
νούς σου γύρισε στήν αγαπημένη σου σύν
τροφο, τή Μαρία καί στον άτίμητο θησαυρό
σου, στήν κόρη σου, που βρίσκονταν σέ γερ
μανικό στρατόπεδο. Μα γλήγορα κυριάρ
χησες τόν πόνο σου. "Ε π ειτα σάν γυρίσαμε
γίνηκες βουλευτής γ ιά νά υπερασπίσεις τά
δικαιώματα τού λαού μέσα άπό τις γραμμές
τού κόμματος τού λαού. Κι αγωνίστηκες συ
νεχώς παληκαρίσια. Δάσκαλε, άφησες ένα
ολόκληρο έργο πίσω σου κι όμως λίγες μέ
ρες πρίν, προχτές άκόμα, στό κρεββάτι τού
πόνου μού είπ ες: «Δυο χρόνια ζωής μου
χρειάζονται γ ιά νά συμπληρώσω τό έργο
μου.» "Ε τσ ι, ό Δάσκαλος είναι άχόρταγος
ως τό θάνατο.
Τώρα έφυγες. Ή ήρεμη φωνή σου καί τά
γεμάτα πειστικότητα έπιχειρήματά σου δέ
θά πλουταίνουν π ιά τ ις συζητήσεις μας. "Η
σουν ένας μαχητής καί γιά τούτο δέν άπόδωκες σημασία σ τις ποσωπικές σου ατυχίες,
δέν γίνηκες μεμψίμοιρος. Τό ήξερες, ότι έ
γινες «μαχητής», όχι για τί σέ άνάγκασαν,
παρά για τί τό «θέλησες» ό ίδιος, ξέροντας
καλά τήν «υπόθεση» που υπηρετούσες, τήν
υπόθεση τού λαού.
Ό Δάσκαλος πρέπει νά μήν είναι τίποτα
άλλο, παρά άνθρωπος μέ δλον του τό είναι,
καί νά πλάθει τ ις ψυχές, ώστε νά γίνουν άν
θρωποι. Αυτήν τήν άποστολή εκπλήρωσες στό
ακέραιο. Τώρα φεύγεις καί συντριμένοι, μά
περήφανοι δλοι σού δίνουμε τήν ύττόσχεση,
δτι θ’ ακολουθήσουμε τό παράδειγμά σου.
Μιά μέρα ή ‘ Ελληνική Ισ το ρ ία , όπως καί
ή 'Ιστορία τής Ελληνικής ’ Εκπαίδευσης θά
γράψουν τό όνομά σου μ ’ ευγνωμοσύνη στις
σελίδες τους.
Αίωνία ή μνήμη σου, άξέχαστε Κώστα.
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Διήγηση χαραχτηρίζει ή Μ. Α. τό τελευταίο
της βιβλίο. Αέ θά ήταν ούτε περισότερο ούτε
λιγότερο σωστός ό χαραχτηριομός χρονικό, ήμερολόγιο, Αναμνήσεις... Ούτε έχει σημασία, δτα>
ή π ο ι ό τ η τ α σπάζει τα καλουπια τού είδους
καί επιβάλλει σάν πρότυπο τό έργο. "Ολο
τό πεζογραφικό έργο τής Μ.Α., μέσα σέ τρι
άντα χρόνια σχεδόν, είναι οά ν’ άναζητάει καί
ν’ αποφεύγει τήν ίδια ώρα τήν ένταξη’ σ’ ένα
άπό τά είδη τού πεζού λόγου. Κ* ίσως αυτή
ή ιδιομορφία του νά είναι ή βεβαίωση μιας
ιδιαίτερης γνησιότητας. "Οπως καί νά ’ναι,
σπάνια συναντάμε στήν πεζογραφία μιά τόσο
ένιαία διάθεση, εντοπισμένη αυστηρά στό προ
σωπικό βίωμα άλλα μέ τέτιο άνοιγμα προ;
τούς άλλους.
'Ωστόσο, άν κάτι σημαίνει μια ταξινόμηση
στή λογοτεχνία, θά έλεγα τό έργο τής Μ.Α.
ελεγεία, παίρνοντας δανεικό τόν όρο από τή
λυρική ποίηση. Αέν πρόκειται μόνο γιά τόν
τόνο τής νοσταλγίας καί τής συμπάθειας πού
χρωματίζει τήν αφήγηση, αλλά γιά τήν Ιδια
τή συγγραφική Ιδιοσυγκρασία, ένα είδος σφρα
γίδας τού ταλέντου. Νά όμως πού προσπαθών
τας κάτι νά Εξηγήσουμε, φτάνουμε σ’ αδιέ
ξοδες λέξεις Επιδεινώνοντας τό μυστήριο. Θέλω
νά πώ ότι ύπάρχουν συγγραφείς γενικοί πού
μπορούνε νά κάνουνε νατουραλισμό μέ τήν ίδια
επιτυχία που αλλού είναι λυρικοί, έπικοί ή
ρομαντικοί. Αέν ανήκει σ' αύτούς ή Μ.Α. αλλά
στην άλλη κατηγορία, εκείνων πού αισθάνον
ται δημιουργικά μιά μοναδική ποιότητα
τή; συγκίνησης, πού μπορεί νά είναι ή νο
σταλγία ή τό ερωτικό πάθος, ή, έστω, ή όργή. Ευτυχώς, ή Μ.Α. δέν παραβιάζει τή συγ
γραφική της φύση, δέν επιχειρεί νά παίξει κά
ποιον άλλον (πράγιια πού καταστρέφει τόσους
στή ζωή καί στήν τέχνη), ούτε ακόμα όταν
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γράφει πολιτικό δοκίμιο, χρονικό ή παμφλέτο,
ούτε κι δταν κάνει ♦ μυθιστόρημα» μέ «θέση».
Αέν είχανε περάσει παρά λίγες μέρες από -ή
Βάρκιζα, κι εκείνη πρόλαβε κ’ έκανε τήν ’Αν
τίσταση παραμύθι μ’ άντρειωμένους σ’ ένα ω
ραίο παμφλέτο μέ τόν τίτλο «Απάντηση σέ ό
έρωτήματα» ή .στό χρονικό «’Αθήνα*. Καί τόν
20ό αιώνα πρόλαβε καί τόν έβαλε μέσα στήν 1
ίδια κασέλα μέ τά παλιά σπιτικά θυμητάρι*
μέ τις παιδικές κούκλες κι ένα ζευγάρι κεν
τητές παντούφλες πού τά βγάζει άσωστα άτ.ΐ
τίς «Δύσκολες νύχτες» τού 1938, τόν Εικοστό
αιώνα νεαρό ακόμα ματωμένο κιόλας άτό
τούς πρώτους καυγάδες του. Καί μέ τήν πρώτη
ρυτίδα.
Μνήμη πού ζεί, ζωή πού θυμάται, τά r.pi·
γματα τά χτεσινά πού σκοπεύουν νά γίνουν
άλλοτινά, δρθια, στό κατώφλι τοΟ χρόνου vi
μάς δείχνουν γιά τελευταία φορά ένα πρόσωπο χλωμό μέσα στό σύθαμπο. Αυτή είναι ή
θέα τής Μέλπως Άξιώτη, αλλά δέν είναι μ1·*
άπλή θέα. Γιατί ή γυναίκα πού μάς μιλάε*
ακούραστα γ ι’ αυτά δέν είναι δ θεατής, δ τρί
τος. Ή ήθογραφία ή καί ή ληξιαρχική μιο
λογοτεχνία μισό - δημοσιογραφία πού αναστε
νάζει κάποτε γιά τό Καί τής Σμύρνης, γύ
μιά ’Αθήνα ρπνέβ,πού καταθέτει ένα στεφάν
ή ένα δίσκο μέ κόλυβα σέ κάποια χαμένη πο
λιτεία, χαμένη εποχή, χαμένη πού δέν ύπήρξε ποτέ ή πού δέ φαίνεται νά *χβ τίποτα
χάσει, δέν είναι ή δική της δουλειά. ΙΙολό
περισσότερο δέν είναι ό τουρισμός καί ή Ερα
σιτεχνία τής άντίκας, τό βλέμμα που έπιΛΟ*
λάζει πάνω στίς «γραφικότητες», πού τού είναι
άνυπόφορο τό παρόν πρίν γίνει παρελθόν **■
αδιάφορο τό παρελθόν πού δέν είναι ακόμα
δριστικά μουσειακό.
Ή έλεγ-ειακή διάθεση στή Μ.Α. βγαί*11

Ρ*00,

άτ.ό τή δ'-βδικασία ακριβώς του παλιώ V J\ μέ τήν απόχρωση μ ια ς διαμαρτυ-

^ β ο η 'τ ^ ς συνέχειας κ α ί τής Ενότητας στην
δ ο μ ική '/α1 0Χ^ν ^ 2 ι κ ή Ιστορία, καθώς τδ
Α φ ρ ίζ ει
ίπικΡούς Ότίχους στδ
Κ οντ ρ α 
μπ άντ ο :

ε;ναί τής μόδας το παρελθόν — έτσι /<οΰ
[λένε
ό σνομός μάλλον φέτος κλίνει στην άμνησία
Τ

^

Ή συνειρμική άφήγηση που έκφράζει τδν
Υποκειμενικό πλούτο τή ς μνήμης είν α ι ή ποιηΊ:ν.τ τής Μ .Λ . Μπορούμε, πρα γμα τικά , νά μ ι
λήσουμε γ ια π ο ιη τικ ή , γ ια τ ί τδ έργο τ η ς, πεζογραφικδ κα ί π ο ιη τικό , είνα ι μ ια από τ ίς π ε ι
στικότερες μαρτυρίες τής σχετικότητας στή διά
κριση του πεζού κα ί τού ποιητικού λόγου, τής
ασάφειας τών συνόρων τους. Στδ έργο αυτό
μάλιστα, ή καταβολή τοδ συμβολισμού κ α ί προ
παντός τού υπερρεαλισμού είν α ι αισθητή στδ
πεδίο πού ό τελευταίος πλούτισε τή γλώσσα
τής σύγχρονης ευαισθησίας μ έ μ ια νέα διά
σταση βάθους: εσωτερική κινητικό τητα , απρό
οπτη εικόνα, -απελευθέρωση άπδ τή νοησιαρ
χία τού αισθήματος μέ τή λ ο γ ικ ή πρόταση,
αποκάλυψη τής αυτοτέλειας κ α ί τής δυναμικής
τής λέξη ς.
Ό Τ . Μαλάνος, γράφοντας τδ 1940 γ ια τδ
έργο αΰτδ κ ι έχοντας μπροστά του τά δυδ πρώ
τα πεζογραφικά κ α ί τδ πρώτο ποιητικό β ι
βλίο, Αμφέβαλε δχι αδικαιολόγητα γ ιά τδ άν
τδ ποίημα
Σύμπτωση
ήταν «περισσότερο
ποίημα -άπδ τά πεζά
Δύσκολες νύχτες
καί Θ έ λ ε τ ε
νά
χορέψομε
Μαρία;
«"Αν λοιπόν ή κ . Ά ξ ιώ τ η γράφει κ α ί π οιή
ματα, για τί τά ποιήματά της θά ήταν π οιη
τικότερα άπδ τά πεζά τ η ς ;» , συμπέραινε. Προσ
τέθηκαν άπδ τότε ά λλ α δυδ π ο ιη τικά β ιβ λ ία ,
ιό Κ ο ν τ ρ α μ π ά ν τ ο
(1 9 5 9 ) κ α ί τά Θ α 
λ α σ σ ι ν ά (19G 1) πού καθόλου δέν αλλάζουν
τή συσχέτιση. ‘ Αντιστρέφουν όμως τούς δρους,
μπορούμε δηλαδή νά διατυπώσουμε τώρα, φ α ι
νομενικά παράξενα άντιστραμένη, τήν κρίση
τού Μαλάνου: "Α ν ή κ . Ά ξ ιώ τ η γράφει καί
πεζά, για τί τά π εζά της θά ήταν π οιητικό τε
ρα άπδ τά ποιήματά τ η ς ; Τ ά πράγματα έτσι
πάτ.ως (έρχονται στή θέση τους. Ή Μ. Α . ε ί 
ναι ποιήτρια. Τ ά δυδ ποιητικά β ιβ λ ία πού μάς
έστειλε άπδ τήν αναγκαστική έξορί-α της στδ
εξάγοντας τήν Ε λ λ ά δ α κοντραμπάντο
ή «ίσάγοντας τήν ψυχή της στήν πατρίδα της
κοντραμπάντο, έξήγησαν αύτή τή γοητευτική
πΡύζα, άποκάλυψαν τή δύναμη τής νο στα λγία ;
δημιουργικής α ιτία ς σ ’ δ ,τι έ χ ε ι γράψει
β ζ τώρα. Μ ιά ειδ ικ ή εύαισθησία σάν ένζυμο
Επιταχύνει τή διαδικασία τού παλιώ ματος, λ ειτ°οργώ,/τας σάν προαίσθημα ή σά δ ια λεχ τική
JoO αισθήματος, άς μοΟ έπ ιτρα π εϊ ή έκφραση.
Γπάρχει Ισως σ’ αύτή τήν προοπτική μ ιά όδυ^ηρή αίσθηση τής φθοράς κα ί ταυτόχρονα μια
βέληση γ ιά ι ό ξεπέρασμά της μέ τήν αποτύ

πωση τών αντικειμένω ν, τών γεγονότων, τών
προσώπων σέ μ ια μορφή δ ιά ρ κ εια ς. Τ δ εκ μ α 
γ είο πού μάς προσφέρει ή α φ ηγημα τική μνή
μη τής Μ .Α . είνα ι έξοχο, γ ια τ ί διατηρεί δχι
τήν ‘εξω τερική κ α ί φθαρτή έπιφ ά νειά τους, α λ 
λά τ ή θερμοκρασία τους, τή σύνδεσή τους σ’
έναν κόσμο αέναου μετασχηματισμού. Κ α μ ιά έπ οπ τεία , δσο άγρυπνη, ή σοφή κα ί νά ήταν δέ
θά μπορούσε νά μ ά ς μεταδόσει αύτή τήν αίσθη
ση τών πραγμάτων, άφου ή έπ ο π τείκ προϋπο
θέτει μ ιά απόσταση.
’ Α ντίθετα , ή· έντονη υ
ποκειμενικότητα, δταν δέν αύτοκατχναλώ νετχι,
είν α ι ή ψυχή τού ρεαλισμού καθώς μας δίνει
άπδ τδ μέρος τδ δλο, άπδ τδ Ιδιαίτερο τδ γ ε 
νικό , από τδ άτομο τδν άνθρωπο. Κ α ί είπ α 
μ ε μερικά γ ιά τήν ύποκειμενικότητα τής Μ.
Α ., άν είναι ποτέ δυνατό νά ορίσουμε α ν τ ικ ε ι
μ ενικά μ ιά ύποκειμ ενικότητκ. Ά ς πούμε άφηρημένα πώς είν α ι μ ιά λεπ το μ έρ εια , δηλαδή
μ ιά ιδιομορφία.
’ Ερχόμαστε τώρα — γ ια τ ί αυτός ε ίν ’ ό σκο
πός μας— στδ καινούργιο βιβλίο τής Μ. Α .
Κάθε βιβλίο είνα ι ένα κάλεσμα , πολύ περισ
σ π ί τ ι μου.
" Ι
σότερο βταν λ έ γ ε τ α ι Τ δ
σως είν α ι ό λόγος πού Ασυνείδητα μάς οδήγησε
σέ μ ιά προσπάθεια προκαταβολικής γνω ριμιάς.
Νά δμως πού απ’ αύτή τήν προσπάθεια απο
κομίζουμε τόσα λ ίγ α , μ ερ ικ ές γυμνές λ έ ξ ε ις :
« ελ ε γ ε ία » , «μνήμη», «νοσταλγία», «συνειρμική
αφ ήγηση»,
«υποκειμενικότητα»,
«Ιδιομορφία».
Θά παρακαλοϋσχ τδν αναγνώστη νά ξεχά σ ει άν
θ έλει δ λ ’ αυτά μά νά κρατήσει τή μ εγά λη λ έ 
ξη «ποίηση».
Α λ λ ά ποιό είνα ι τδ σ π ί τ ι
τής Μ . Α . ;
Να είν α ι τάχα ένα αληθινό σ π ίτ ι; Κ α ί βέβαια,
είνα ι ένα σ π ίτι, τδ πατρικό τ η ς. Κ ι ένα σπίτι
δέν ε ίν α ι -μόνο ή οίκοδομή. Ε ίν α ι τά πράγμα
τα τού σπιτιού, είνα ι κα ί ή ψυχή του, δηλαδή
ή ίίοτορία του, οί μ νήμ ες πού έχουνε μ ε ίν ε ι χ α 
ρα γμένες, όρατές ή αόρατες, άπδ τούς ανθρώ
πους τούς σπιτικούς κα ί τούς φ ίλους. Ε ίν α ι
ακόμα — 'είνα ι πάρα πολύ— δ τόπος πού βρί
σκεται τδ σ π ίτ ι, γ ια τ ί
...τ δ σπ ίτι έσυνεργάστηκε πάντα στενά μέ τά
θ εμ έλ ια ,
δπως λ έ ε ι στδ
Κοντραμπάντο.
Αύτδς
δ τόπος ε ίν α ι ή Μύκονος, πού βρίσκεται μ ά λ ι
στα κ α ί ζω γραφισμένη, άπδ π α λιά γκραβούρχ,
στδ έξώφυλλο τού βιβλίου. Κ α ί νά ’ τανε μόνο
α υ τ ά ... "Ε ν α σ π ίτι πού τδ κουβαλάς μέσα σου,
δταν άρνιέσαι νά γ ίν ε ις κοσμοπολίτης τού γ λ υ 
κού νερού, μ έ ψυχή - διαβατήριο, παίρνει τ ε
ράστιες δια σ τά σεις, γίνετα ι ολόκληρη Ε λ λ ά 
δα. Κ ι είνα ι μιά Ε λ λ ά δ α θαλασσινή, τα ξιδ ε
μένη κ α ί ξενη τεμ ένη , πού τδ κυριότερό της έξαγω γικδ εμπόρευμα ε ίν α ι δ άνθρωπος, μέ τά
«εύγενή προϊόντα* πού λ έν ε. Ιίολύ λοιπόν Α
πλώ νεται τούτο τδ σ π ίτ ι, τόσο πού μάς π ε ριέχει,
σά νά ’μαστέ καλεσμένοι στδ ίδιο
μας τδ -σπίτι, νά τδ δούμε μ έ νέο έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν . (Γιατί άν χάσαμε ή άν χάσουμε αύτδ τδ
ένδιαφέρον, άν δέν είμαστε τδ νέο μ ιά ς συνέ
χ ε ια ς , μπορεί νά γίνουμε οί «καινούργιοι* τού
ουδέτερου γ ιά μάς πατρογονικοΟ σπιτιού ένδς
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τρίτο υ , δπως συμβαίνει <ττδ βιβλίο μέ τό σπίτι
τής άφηγήτριας που ούτε θ έ λ ε: π ια να τό π λ η 
σ ιά ζ ε ι, να γίνουμε οί α δ ι ά φ ο ρ ο ι ,
τουρί
στες στή Μύκονο κ α ί οτήν 'Ε λ λ ά δ α ή κα ί στό
ίδιο -μας τό σπ ίτι, δηλαδή τουρίστες, κατανα
λω τές στή ζω ή.
Τ ό (βιβλίο τοΟτο είνα ι μ ια επιστροφή, θ ά έ 
λεγ α ότι ή 31. Α . κάνει τό δρόμο τού γυρισμού
από τή φυγή έκείνη <μέ τΙς Δ ύ σ κ ο λ ε ς ν ύ 
χτες,
δπου τό μικρό σ π ίτ ι, δηλαδή τό οικο
γεν εια κ ό , τό κατεδάφιζε μ ιά δίκα ιη προσωπική
αναίρεση, σχηματισμένη άπό βασανιστικό βίω
μ α , από τ Ις αναμνήσεις ένός έρεθισμένου στή
μ ονά ;ιά παιδικού ψυχισμού, που ά γ γ ιζε τά ό
ρια τού δαιμονικού. Στό δεύτερο αφήγημα — τό
Θ έ λ ε τ ε
να χ ο ρ έ ψ ο μ ε Μ α ρ ί α ; —
πού μπορεί κ α ί δέ μπορεί νά τού αναγνωρίσει
κανείς ένα πεζογραφικό πρόσχημα, μέσα άπό
τόν έρμητισμό τής ένή λικη ς πια μοναξιάς πού
μαθητεύει τώρα οτήν αφαίρεση, διακρίνεται μιά
εκ δ ικ η τικ ή μετακόμιση, ένα σκληρό ξεπούλη
μα τής μνήμης, ένας ύπαινιγμός φανατικού έρωτισμού πού μ οιά ζει περισσότερο μέ κραυγή γιά
ιδανικό. Στόν Ε ι κ ο σ τ ό
αιώνα
πιάνεται
ή συνέχεια, δ παιδικός δαιμονισμός γίνετα ι μιά
παιδική ανταρσία, ή ζίϊ>ή διδάσκει τώρα κ α ί τήν
κατανόηση, ό έρωτας, ή ζω ή καί τό Ιδανικό
— ό αγώνας— μαραίνονται μ α ζί. Ή ανταρσία
ένηλικιώ νετα ι σέ επανάσταση.
Κ α ί μόλις τώρα έχουμε μ ιά πραγματική ε 
πιστροφή, πού δέ μοιά ζει π ιά μέ φυγή, ένα
γυρισμό μ έ εξαγνισμένη μ νή μ η , που μάς χα ρί
ζ ε ι ένα άπό τά ωραιότερα κείμ ενα τού έλληνικοΟ νόστου. Μόλις τώρα ή Μ .Λ . ξεπερνάει
τό ξεκίνημά τ η ς , πραγματοποιώντας γ ιά τόν
έαυτό τ η ; κα ί γ ιά μ ά ς, αύτό πού διαισθάνεται
στίς τ ε λ ε υ τ α ίε ; γραμμές τού πιό έρμητικοϋ της
βιβλίου, έ κ ε ίν η ; τής Υπερβατική; Μαρίας πού
δέ χόρεψε ωστόσο:
Κ α ί Ισως θά χρεια στεί εμ είς τώρα
ξαναπλάσομε μ ιά π α ιδική καρδιά, γ ιά
μπορούμε νά διαβάσομε.

νά
νά

Λέγοντας «μόλις τα>ρα», έ'/νοούμε τήν συμ
βατικά πεζογράφο Μ. Α ., γ ια τ ί ή ποιήτρια, πού
είν α ι προπαντός, μάς τόχε μηνύσει, μήνα Νο
έμβρη - Δεκέμβρη τού 1959, μέ τούς τ ελ ε υ 
ταίους στίχους τού Κ ο ν τ ρ α μ π ά ν τ ο υ :
Στό σπίτι μου ήρθα τώρα
ταξιδιώ της ξένος στό καράβι μου
δέν έβγαλα φορτωτική
δέν έχω έντάξει τά χαρτιά
άνοιξε νύχτα τό φ εγγίτη
εσύ κυρά μου πού είσα ι γενναία
πατρίδα σ’ ονομάζουνε γ ιά νά μού τό κρύψεις
τό κοντραμπάντο μου.
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Ή απομάκρυνση στό χρόνο καί στό χώρο δ ί
νει μ ιά ά λλη ποιότητα στή μ νήμ η, εξευμενίζον
τας τίς μ ικ ρ ές, προσωπικές Έ ρ ιν ύ ε ς , άπαλα'νοντχς τ ίς συσπάσεις τού πάθους σ’ ένα πικρό
χαμόγελο. Τ ίς δύσκολες νύχτες διαδέχτηκαν δύσ

κόλες μ έρ ες, ή δυσκολία δηλαδή μ ετα φ έρ ω
άπό τό δνειρο στην Γδια τή ζωή Κάπου δ·^ό ϊ * .
κ α ετ ίες πού δίνουνε μ ιά κα λή σύνεση στόν χιών*
κα ί στούς σ υ ν ο μ ή λ ικο ί; του π ο ιητές. Ή
*
ρ ίχτηκε μακρυά άπό τήν Ε λ λ ά δ α κα ί τόν ήχιο
τ η ς , σέ χώρες βορεινές κ α ί τώρα, έντελώφυσικά μοΰ φ α ίνετα ι, δ ,τ ι τό βορεινό είχε *
λογοτεχνία τ η ς , ξά νοιξε, ξεδιαλύθηκε.
πολύ β λ έπ εις τή σκιά σου ζώντας κάτω άπό
τόν ή λ ιο . <Κι άλλο είνα ι νά ζ ε ίς οτήν ’ Αθήνα
νά ξέρ εις τή Μύκονο δίπλα σου, μιά γειτονιά’
κ ι άλλο νά τή νοσταλγείς στή Γερμανία καί νά
*οχι χωρίς ε ν τ ά ξ ε ι χ α ρ τ ι ά κα ί νά διαβά ζεις πότε πότε γ ιά τήν κοσμική, τήν τουρι
στική της κ ίνη σ η , γ ιά τόν Μέτρο, τό διάσημο
πελεκάνο της κα ί γ ιά συγκαλυπτόμενχ σκάν
δαλά τ η ς. 'Ο τόπος, οί άνθρωποί του, τά πρά
γμα τα, ή ζωή κα ί ή Ιστορία πού δταν άποχ*.
λούμε μέρος τους τά δεχόμαστε σάν κάτι δε
δομένο κα ί άμορφο, παίρνουνε μιά νέα αξί*
— ή μήπω ς τήν πραγματική τους;— σάν ένα
χέρι κ α λ λ ιτ έχ ν η νά τά ’ χ ε ι βγ ά λει μέσα άχό
τήν άμορφία τού συνεχούς.
Νομίζω δτι ή μοίρα τής τελευταίας έλληνικής περιπέτεια ς κα ί τής έξόδου, πού ήταν καί
μοίρα τής Μ. Α ., δέν έπ α ιξε μικρότερο ρόλο
άπό τ ίς ιδέες σ ’ αυτή τήν αναβάθμιση τής 1νάμνησης σέ μνήμη, τής προσωπικής εμπειρία;
οέ κοινοτικό βίωμα.
...Σ τ ή μακρινή π ο λιτεία έρχονται καί τήν
άπαντοΟν Ιό για λός μ έ τά ψάρια του κι cl
άνθρωποι μέ τό ν η σ ί,— κα ί τότε είπε ή
Κάδμω πώς θά τή συνεχίσει αύτή τήν Ι
στορία. Θά τήν πάει πιό πέρα. Χέρι αό
ρατο τήν δδηγεί γ ιά νά τό π ά ει πιό πέρα
αύτό τό άσήιιαντο πράμα, τό λ ίγ ο . Καί ί
σως νά τήν δδηγοϋνε οί νεκροί.
(Τ ό σπίτι μου)
Ή Μύκονος πού αποκαλύπτεται μέ θαυμαστό
τρόπο μπροστά στά μάτια μας είνα ι τό νησί πρίν
άπό τόν «περιηγητισμό» κ α ί παρόλο τόν περιηγητισμό. Δέν είνα ι ό τόπος πού τόν βρί
σκουνε, λ έ ε ι, «μοδέρνο» οΐ ’ Αμερικάνοι μας καί
οί ξένοι γ ιά νά χτίσουνε, που χτίζουνε χωρί;
ψυχή, χωρίς τήν περίσκεψη τού «μηχανικού»
τού βιβλίου, μά ή Μύκονος κ α ί ό κόσμος τη;
πού δπήρξε κα ί ύπάρχει άκόμα παρά τή λογική
σχεδόν, καθώς συλλο γιέτα ι ό μ ηχα νικός:
Σύμφωνα μέ τή λ ο γ ικ ή 6 κόσμος αύτός
πρέπει νά είναι πεθαμένος, σύμφωνα δμως
μ έ β ,τ ι β λ έ π ε ις , είνα ι βέβαιο δτι ζ ε ί.
ΙΙώ ς έζησ ε τούτος δ τόπος κ α ί γ ια τ ί είναι τό
οο βαθιά ή ψυχή του θά μάς π ε ι ή Μ. Α . μέ
τή γοητεία τής αναρχικής της αφήγησης. Χω
ρίς αρχή κα ί σειρά , χωρίς κα μ ιά τάξη, άλ
λα μ έ τήν ά λληλουχία ένός συνειρμού πού βρί
σ κει ή μνήμη, δουλεύοντας σχεδόν σάν άφή
δπω^ 'ή άφή τού τυφλού συγκολλητή τού μου
σείου πού ξεδ ια λ έγ ει μ έ εξα ίσ ια πείρα Τ-<*
σκόρπια κομμάτια τού άρχαίου ά γγείο υ , παίρ
νοντας, γ ιά επικούρεια μόνο, τά μάτια τού μι*

3 του έγγΟνοΰ. ‘Έ τ σ ι , π ίν ο ν τ α ς κ ι αφήνοντας
S πολύτιμα κομμά τια , δ ίν ει μ ια θέση στα
τστ.'α, πά 3Γ.ίτια, τ ις γ ειτ ο ν ιές , τα ιστορίζει,
^ rYt ( i s ι , τσύς βγά ζει τά στρώματα τής λ η ·
oucr^i' κα1·
ψευτίσματος. Τό «μισοφέγγχρ Γ τ ή ς παραλίας ποό «στή δεύτερη άπογυρίδα
της έλεγότανε Τουμπα», τ Ις έκ κ λ η σ ιές τού τόπου πού είν*·- ή φήμη
ή μ εγ ά λ η » , τούς
μύλους πού έχουνε κάποτε μιά ηρωική ιστορία,
^ύποπτη γ ια τίς καρτ - π ο σ τά λ... Τ ή γ ειτ ο 
νιά τής ΆλευκΑντρας σ’
ένα αποσπασματικό
}1ά θαυμάσιο ήθογραφικό χρονικό, μέ τόν Καρναλάχη της, τή Φρόσω τήν ΚαλημνιοΟ «πού ε ί 
χε γίνει κουρέας^ στίς γυναικείες κεφ αλές»,
τήν Κατίνα τήν Κουνενή κ α ί τήν παράξενη ι 
στορία τ η ς ... Τούς βράχους, τό κάστρο, τή βίγλα, τά ζωντανά κα ί τά πετούμενα, τή θάλασ
σα μέ τά πλοότια κ α ί τ ίς λαχτάρες τη ς. Κ α ί
προπαντός τούς άνθρώπους.
*0 τρόπος πού περνάει δ ΑΛρωπος σ’ αύτό τό αφήγημα όέν είναι ένας, μά κάθε φο
άπό τήν πρωτοβου
ρά α ν α κ α λ ύ π τ ε τ α ι
λία τής μνήμης. ’Ά λ λ ο τ ε παρουσιάζεται μέ ήθογραφι/ή διάθεση, μέ τό στοιχείο έκείνο πού
χρο)ματίζει τήν τοπική ζω ή, βπως οί διάση
μοι ζητιάνοι του νησιοΟ κα ί ot τύποι τής \ \ λβυκάντρας, άλλοτε σέ μιά κοινωνικότερη χ α 
ρακτηρολογία, βπως ό Λουΐ - Λούης, 6 συγ
κολλητής, ή άρχόντισα Π ατιμπέλα, άλλοτε σάν
προσωποποίηση τής λα ϊκ ή ς πείρας κα ί συνεί
δηση τού πολι/τιομοΟ τού τόπου, βπως ot γέροι
τού βιβλίου (ή Μιπιατριζώ, 6 Γ ια γ ιά ς , 6 «γ έ
ρος* κ .ά .) . ’ /Απροειδοποίητα πέφτουν ξαφνι
κά
στήν
άφήγηση κα ί πρόσωπατής μ ε γ ά λ η ;
καί τής μικρής ιστορίας τού νησιού, ό ’ Α λ έ 
ξανδρος Ά ξ ιώ τ η ς , ό καπετάν Νικόλας Σούρμελής, 'ή Μαντώ Μ αυρογένους, ό Ιερομόναχος
Γεράσιμος, δ βουλευτής κα ί δήμαρχος Σολω 
μός. ό ποιητής Γιά ννης Γρυπάρης, 6 αρχαιο
λόγος Σβορώνος, ό Κ ιμ η ν ά ς , ό καπετάν Γεώργης Καραγεώργης αλλά κα ί 6 Δημήτρης Σταυρόπουλος, πού «ήτανε σίγουρος πώς έρχεται
εύθεία Απ’ τόν "Ομηρο», κ ι ό Λούης, κ ι ό Κόν*
τ£ζ τής Μπαράνοφκ-ας, κ ι 6 Ψραντζέζος ναύαρ
χο ς... Μά δέ λείπουν κ α ί τά πρόσωπα ένός
προβληματισμού ή μ ιά ς ύπ α ινιχτικής αύτοβιογραφίας — οΐ σπιτικοί άνθρωποι κ α ί οί οικο
γενειακοί φ ίλ ο ι, ή κόρη τοϋ εμπόρου κ ι άλλοι
πού παρουσιάζονται σ* στιγμαίους φωτισμούς.
Κ ι Ακόμα, δέν είνα ι μόνο οί έπώνυμοι άνθρω
ποι τού βιβλίου, τά άτομα — σωστό πλήθος, α
λήθεια— μά κ α ί οί όμάδες — άς πούμε— πού
βγαίνουν άπό τήν ιστορία κα ί τήν Ανθρωπο
γεωγραφία τού νησιού, οί προεστοί, οί γυναίτού νησιού, πού είχα νε καλύτερη θέση
*κό τ ίς τη νια κές, οί π α λ ιές «κολοβούδες» πού
«σώσανε τό νησί» άπό τούς π ειρα τές. Κ ι έ π ε ι
τα, νιώθεις πραγματικά τήν ανθρώπινη παρουΟ'-α, όχι μ£νο στά σ π ίτ ια , στούς καφ ενέδες, στά
εργαστήρια, μά κα ί πάνω στά ερ είπ ια , στους
τβπους, οπού έχουν αφήσει βαρείς μ ιά ανθρώπι
νη ζεστασιά.

Ευδιάκριτη θέση σ’ αυτό τόν ανθρώπινο πλού10 £'/.-· ό Α θ ηνα ίο ς μηχανικός πού συνδέεται

σταδιακά μ έ τόν τόπο. Ή σωφροσύνη, ή σχεδόν
εύλά βεικ τού επιστήμονα κα ί τεχνικού απέναν
τι στήν Ιστορία, στό φυσικό κ α ί τό ανθρώπινο
περιβάλλον, στά ήθη, τίς α νά γκες, τίς συνή
θειες των ανθρώπων, Αντιπροσωπεύει τή «θέση»
τής άφηγήτριας γ ια τήν «πρόοδο», τήν τ εχ ν ι
κή κ α ί τόν τουρισμό.
Ό μηχανικός ιμέ τούς άφωνους κα ί επιγρα μ
ματικούς στοχασμούς του εκφράζει άπό τήν ά
ποψη τής γνώσης έκείνο πού διατυπώνει τόσο
νόστιμα ή θυμόσοφη φλυαρία τού «γέρου» κα ί
τών άλλων ηλικιω μένω ν τοϋ νησιού. Στή συ
νάντησή τους εφάπτεται «ιέ π ολλή ένάργεια δ
λαϊκός καί δ τεχνικός πολιτισμός, δ λαός καί
ή δπεύθυνη συνείδηση τών διανοουμένων του.
Πολύτιμα μέτα λλα μ ιά ς κοινής εμ π ειρ ία ς,
δουλεμένης μέσα σ* αιώ νες αγαθότητας κ α ί
δουλειάς, βγά ζει ή περιγραφή κα ί ή κουβέντα
τών άπλών ανθρώπων τού βιβλίου, χωρίς νά
έξω ρκίζεται ή λ α ϊκ ή ζω ή, χω ρίς νά κρύβεται
6 διάβολος, δ κακός ατομισμός, τό Ανερμάτιστο
πήδημα τού ανθρώπου νά ξεπεράσει τόν έαυτό
του, ή Αμαρτία κ α ί ή ντροπή. Μά δέν ύπΑρχ β ι καμιά διδαχτική πρόθεση στήν άφήγηση.
’ Τ π Α ρ χει ή ίδ ια στάση ζω ής κα ί τό πάθος γνη
σιότητας πού παρουσιάζονται σ* δλο τό έργο
τής Μ . Λ . καί το>ρα άποκαθαίρονται μ έ μιά
προσφυγή στις ρ ίζες.
Τ ό ήθος αύτής τής Αφήγησης βρίσκεται στή
μεγΑ λη Ιθέση πού δίνει στή μνήμη κ α ί τήν παρΑδοση, Α λλά καί στή λα ϊκή συνείδηση τού πο
λιτισμού, σ ’ αύτό πού έκφρΑζουν πολλά άπό
τά πρόσωπα τού βιβλίου, αυτό πού έπκναλαβα ίνει συχνά ή περίφημη όγδοντάχρονη Μπιατριζώ , Ανάμεσα στίς α τέλειω τες Ιστορίες τη ς.
— ’ Εγώ είμ α ι π α λ α ιϊκ ιά . Μά σά δέν ή 
ταν δ πρωτινός καιρός, ΘΑ ’ τανε κ α ί :ά
τώρα; Δέ Οά ’ τανε. Γ ι ’ αύτό κα ί γώ κάνω
νά ζήσω — γ ιά νά τά διατηρώ!
Κ ι δχι μόνο «τά τώρα» μά κα ί «δσκ θέ νάρθουν ύστερα». Κ α ί ή ίδ ια ή άφηγήτρια, ή Κ ά δμω, σημειώ νει σ’ ένα άπό τά ίντερμέδια, “ να
είδος φύλλων ήμερολογίου πού συνδέει Αδιά
κοπα τ ίς μ νήμ ες μέ τό παρόν τ η ς : « Ε ίχ ε νά
γράψει σήμερα κάτι πολύ έπίκαιρο. Γ ια τ ί κα ί
τό επίκαιρο, ε ίπ ε , δέν είναι μιάς λο γής. Κ ά 
ποτε τό μετράς διαφορετικά.» Κ α ί τό επίκαιρο
α ρ χίζει μ έ τήν ανήσυχη διαπίστωση τού Γ ά λ 
λου παπά Σω ζέρ, στά 1698, γ ιά τή Μύκονο:
«...κω μ ό π ο λις ανυπεράσπιστος τής δποίας ό τυ
χών δύναται νά καταστή κύριος.» Αύτό πού θέ
λ ε ι νά διασώ σει, νά προστατέψει ή Α . Μ. δέν
είνα ι κάτι μουσειακό, είναι ή ψυχή ένός τόπου,
ή ανθρωπιά του, γ ια τ ί άπ’ αυτά τά «παραμι
κρά» πού βρίσκει γίνετα ι ή πατρίδα, δπως τό
στοχάζεται άπλά δ Δημοσθένης τού βιβλίου:
...κ α ί λ έ ε ι μ έ τό μυαλό του πώς |ΐέ τού
τον τόν τρόπο κατασκευάζεται τό καθετί.
Τ ό σ π ίτι σου πρώτα. Τ ά πολλά σπ ίτια χ α 
ράζουνε *τό δρόμο. Οί δρόμοι κάνουν τήν πο
λ ιτ ε ία . Κ α ί τελευ τα ία , τό έθνος γίνετα ι —
βσο θά είσαι Αξιος γ ιά νά τό καταστήσεις—

άπ’ δλα κείνα τα :ταρχμικρά,
κομμά τια , τά συγκολλημένα.

κχτάπρωτχ

’Απέναντι στή διάσπαση κ α ί τήν αδιαφορία
σηκώνεται ή συνείδηση τής άφ ηγήτριας, παίρ
νοντας τόν τόνο τής πίκρας κ ι άλλοτε τής ορ
γής γ ια τό σκόρπιο μα τής Ιστορίας μ α ς, γιά
τό έργο τής άρχα ιοκαπηλεία ς, γ ιά τήν αμνη
σία του -πλούτου:
...2 ά ν τόν αλήτη γυρίζουνε χαρτιά κχτα κιτρινικσμ ένκ, σέρνεται ή Ιστορία ή έ λ ·
λ η ν ικ ή , τηνέ ξεσκίζουν, πετιοϋνται τά κομ
μά τια τ η ς, μ έν ει λ ε ιψ ή ...
...παρουσιάζεται έμπορος των αρχαιοτή
των, τά ψάχνει ( . . . )
ερχουνται πράκτορες
μυστικοί, βρίσκουν άπό καμιά κεφ α λή, κανέ
να χέρ ι ή μπούτι, εΤτε όλάκερο άνθρωπο,
τά κουβαλάνε οί κοντραμπατζήδες οΐ τωρι
νοί ά π ’ τόν κάβο τ Ις ν ύ χ τ ες ...
Μπροστά σ’ αύτό τό ξεπούλημα, στή διάλυση,
προφέρει κάτι ανάμεσα σέ προσευχή κ α ί κατά ρ χ : « Τ ιμ ή κα ί σέβας! ή λ ιε άφέντη μου! ή 
λ ιε πού ψηλώνεις φωτίζοντας δ , τι έλλη νικό π ε
ριμαζεύει ό ξ έ ν ο ς ,— γ ιά νά τό ταχτοποιήσει.»
‘'Α λλοτε επιστρατεύει τό σαρκαστικό «θάμασμα»
τού γέρου πού είπα με παραπάνω νά σ χ ο λ ιά ζ ε ι:
« Κ ι άμέ νά δεις τό θάμασμα, όπού σά θ’ άγοράσει ό ξένος τή γ ή ς , έκειδά γύρω ό τόπος \ιονομιάς α κρ ιβα ίνει!» γ ιά νά β γ ά λει τό πικρό
έπιμύθιο: « Ά μ έ ! "Οσα δέν κά }ΐει 6 καιρός
τ* άποτελέβει <6 άνθρωπος.» Κ ι αλλού, φτάνει
νά μαλώ νει ώς κ α ί τόν ίδιο τόν κ . Ω νάση πού
εχβι τόσες πατρίδες, αύτή, μ ιά χο>ρΙς Ιθα γέ
ν εια , νά τόνε μαλιυνει πού π ή γ ε, λ έ ε ι, μέ τήν
παρέα του στό νησί κ α ί δέν ανέβηκε στό Κ ά 
στρο, ατό παλιό σπ ίτι τού καπτα - Μαλούχου
νά Β ε ί τό πρόσωπό του αύτουνού στό κέντρο
ζωγραφιστό μ έ λάδι «κι ά λλα προσούπατα καπεταναίων*.
Κ ι* ό κύριος Ω νά σ η ς, σά θ έ λ ε ι, μπορεί
νά πάει νά δ εί τά πρόσωπα αυτά. Ά π * τό
σκαρμό το0 κουπιού, κ ι άπ’ τό πανί στόν
ατμό, αυτοί οί καπεταναΤοι τού έτοιμάζαν
κ ιό λ χ τά δ ικά του καράβια τής π ο λυτελεία ς,
τού κυρίου Ω ν ά σ η ( . . . ) . Δέν ξέρω. Δέν τό
γράφει ή εφημερίδα. Δέν ξέρω άν έπ ή γε νά
δ ει πάνω στό κάντρο τους τά πρόσωπα πού
σ ’ αύτά χρωστά τήν τύχη τή δική του, δ
κύριος ’Ωνάσης, δέν τό ξέρω , δέν άκούστηκε.
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Τ ή ν περίσκεψη κα ί τό σεβασμό στόν τόπο
κα ί στό παρελθόν
δχι σ’ δ ,τ ι θ έλει νά μάς
καθηλώσει ή νά μάς γυρίσει πίσω , μ ά σ’ ε κ ε ί
νο πού μας -στηρίζει— ύπσοάλει μέ τήν άπ’ ευ
θείας παρατήρηση μά κ α ί μέ τό λόγο τού άπλού
ντόπιου ανθρώπου, μ ’ ένα σωρό Ιστορίες, άνέκ
δοτά, αληθινά κ α ί φανταστικά, π ερ ιπ έτειες αρ
σενικών κ α ί θηλυκών ξενητεμένων τού τόπου,
ή Ιστορίες μ έ ξένους στό νησί, δπως έκ είν ες
πού μοντάρει τόσο έπ ιδέξια κ α ί γοητευτικά ό
γέρος στή φλυαρία του των σελίδων 1 1 4 - 1 1 5

γ ια να τρχοχει απο κ ε ι κάτι όλοστρόνν,,·
συμπεράσματα: « Γ ίν ετ α ι, τούτο τό π ρ ^ 1 Η 3
σα στις «ξενητιές». Κ α ί τ ί νά τ Ις κ ά μ ε ΐτ δ -Γ
ρ:ό τής κόρης του Φλουρεζακιού τής ύ
τριας, πού αντί μιστά τής δώσανε Ιμ π ό ρ εΐ!
οειρ ήτιχ πού βάζουνε στά φέρετρα, « γ ρ ο ^ ’
ζ ικ χ μαραφέτια», πώς νά τηνέ* «ouvrpW t*
«δέν έ χ ε ι τό χωριό τέτιο χέρ ι μακρύ, νά <?-*'
σει μέχρι έ κ ε ΐ ...» Κ α ί ο! ξένοι στό νησί « *^ ol
κ α ί ά γ ιο ι, μά ό ξένος θά ’ χ ε ι τή βλάψη -0,'
πάντα*. Γ ια τ ί, καθώς τού έ λ ε γ ε καί ό κουμπά’
ρος του ό συχωρεμένος, τήν ξενητιά «νά τηνί
μολογάς, μά νά μήν τηνέ πορπατεΐς! κι ^
με εμένα, πού έκαμα πέντε μήνες μ έ; C; i
Γιάννενα!»
Κ α ί τ ί α ξία , θά π ε ίτ ε , έχουνε τούτα τά τλ
λ α ιϊκ ά πράματα, οί στενές έμπειρίες καί ο!
φρονιμάδες μιάς κ λεισ τή ς οικονομίας καθυστ,
ρημένης, πού δέν ξέρουνε τήν αίτιοκρατία τ?,;
ανατροπής τ η ς ; Μήν ανησυχείτε γιά λογαρια
σμό τής προόδου, μόνο γ ιά τό ήθος πρόκειτα·.
Κ ίν α : εικονογραφημένο τό αίτημα γιά γνησιό
τητα κα ί άνθρωπιά, μ ιά πηγαία άντίδραση σ φ
αλλοτρίωση τού άνθροϊπου. Κ ι άπό τίς παρα
μυθένιες Ιστορίες τού γέρο Γ ια γ ιά xpoctelcw
μόνο τό νόη;ια τής παραβολής, δπως λέει κι 5
ίδιος νιώθοντας μέ τό παραμικρό δτι δέν τέν
καλοπιστεύει
ακροατής του.
«— "Ο λα τά πάντα τού κόσμου, —σοΟ λέει
τότε— χριστιανέ μου, νά μ ή θαρείς πώς άαο
δείχνονται, μ ά ή πχραλοή μου είναι αληθινή ·
Κ ι εσύ θά στέκεις βουβός άπ’ τό ξάφνιι
σμα, πολλά χρόνια ύστερότερα, δταν θά μά
θ εις πώς μ ές στή φημισμένη σχολή πού λί
γ ετ α ι * Κ ο λ )έ γ ιο τής Γαλλίας , τούτο
ίδιο άπ’ τήν έδρα, τό είχε διδάξει ■-**'·
συγκλονίστηκε 6 γαλλικός καρτεσιανισμό;
— τό ε ίχ ε διδάξει δ Αϊνστάιν. «Τά r.pl
γματα δέν αποδείχνονται» —είπε. Μόνο δ::
εσύ τό είχ ε ς άκοοστό άπ’ τό γέρο Γιαγιά»
πρίν νά τό αναφέρει στή Γα λλία ό Αϊν

στάιν.
Μέ τό ίδιο θαύμασμα, τήν ίδια δοξαστική dU·
Οεοη. δπως απέναντι στόν τόπο, στήν Ιστορ»
κα ί τήν πείρα του, στέκεται ή Μ. Α . μκρ00'**
στ’ άψυχα πράματα πού «μέ τόν πολύ καιρ-Λ···
ζάΟη 3 3 απάνω τους ένα κομμάτι ζωή»
νοντχι τόσο ωραία. Τ ά μικρά καί τά μ*Τ
πράματα, τά σ π ιτίσ ια , τά εργόχειρα. ^
'
τα χτίσματα, τά χρειαζούμενη τού <*' ✓
έχουνε θέση σ ’ αύτή τήν Κιβωτό του
.
Κάθεται καί ξη γ ά ει τούς περίφημου; μ ·
τικους μύλους, αρχίζοντας μέ δοςολογ α·
λά τά έτη τους, κ ι αύτουνών. 1 5^ ντό*
μ ιά κ ι άπό τού γαΐδάρου. Καταπληγ
' .
Μά ή «ξενολογιά» πού έρχεται τώρα
yi
κή» νά τούς περιεργάζεται * t i ^ a v j

κοιτάξει;

Καί

τ ί νογά αυτή

άπό

ματ a ! »

ΓΙΙ αφήγηση άκολουθάει τήν^
τού ισυνειρμού χωρίς νά δεχ --/·■-/ δυό.- σνεδίου ή Γ.ρογραμματ.σμ

έκλο*

ίιγ ά λ ο 4Μθε*ΐΛ, μαζεμένο άπό τή μνήμη, χ; ; τ Γαλι* χαρτιά, Ιστορικά κ ιτ ά π ια , χρονικά,
«βρ^ρικά, Εξοστρακισμούς, ^ η μ ε ρ ίδ ε ς , άφηγ ^ εις, μοιάζει σά νά παθαίνει μ ια έκρηξη,
ίο6 χωρίς νά διαλύει τά συστατικά τα άποκονώνΞΐ, θά Ελεγε κ α νείς, γιά νά
ά ναδείξει.
Μ ά ύπερβολική φροντίδα νά μ ή χαθεί τίποτα
βαραίνει πότε πότε, ο' Ελάχιστα σημεία ευτυ
χώς, χυτό τό παράξενο άνακάτωμα πού κατορθών£1*νά τταίρ*νει ώστόσο μορφή. Λέν Or.άρχει σειρά
ού:ε στό χρόνο ούτε στή λογική μ ιά ; κατά
σ χ ε ις , τίποτα δέν προδικάζει τή συνέχεια,
τήν Επαγωγή. "Ενα πρόσωπο, πού φάνηκε πώς
ίχει πάρα πολλά νά π ε ι, δέν ξαναπαρουσιάζε:αι, 2να άλλο βγαίνει άπό Ενα παλιό χαρτί
στή συνέχεια μ ιά ς διήγησης, σ’ ενα απροσδόκη
το Επεισόδιο, άλλα πάλι ξαναβρίσκονται στό
τέλος γιά νά κρατήσουνε κάποιο νόημα. ΙΙχ ίρ ν ·ι; Ιται μιά αΜϊηση δυνατή τής ιδιοτροπίας
τή; μνήμης καί τών μαιάνδρων πού διαγράφει
μ* μιά αύτόνσμη δ ια λεχτική . Ε ίν α ι ή γνώριμη
αφηγηματική μέθοδος (άν κ α ί ή «μέθοδος» ε ί
ναι ή πιό Ακατάλληλη λέξη Εδώ) τής Μ. Λ .
Μόνο πού τώρα μεταφέρεται, απίστευτα σχεδόν
Ικανή, σέ μιά Ιστορική κα ί τοπική «πεοιήγηση·, Αποδείχνοντας πόσο τό υποκείμενο προέχβ:
Ελλά καί Εναρμονίζεται στήν πραγματικότητα
"Κχει τό ύφος ένός άτέρμονου μονόλογου,
μ ιΐ; γοητευτικής κουβέντας, πού γίνετα ι στοχαοτική, λυρική, δοξαστική, μ* ένα κυρίαρχο
Ελεγειακό χαραχτήρα κ α ί μέ κάποιους τόνους
ΙόΓ.η; ή διακριτικού χιούμορ. Μά τό μεγάλο
*ρο30ν τ η ; είναι ή γλώσσα. Ί ! γλώσσα είναι
ΓΛύ δοξάζεται πάνω άπό κάθε τί ο* αυτό τό
Ιδιότυπο κείμενο, πού άν δέν είχ ε γεγονό-α
«ΤΧΧΐρινά καί Ιδέες καί προβλήματα, θά μπο·
g ^ · νά δώσει τήν Εντύπωση παλιού χειρ ό 

γραφου κιταπιού. Ή γλώσσα αυτή παίρνει δχι
μόνο τό τοπικό λεχτικό καί τήν εκφραστική
τόλμη μά τήν ανάσα και τή ροή τού προφορι
κού λόγου καί τής Αφήγησης. Α γνοεί, όπου
χρειάζεται, τήν ήρεμία τής γραφτής συνήθειας
ακόμα καί τή φρόνηση τού συντκχτικού, νά
είναι ξεκάθαρο δς πούμε τό υποκείμενο ή τό
αντικείμενο τού ρήματος, νά ύπάρχει τό ρήμα
νά μή μπερδεύονται οί χρόνοι κτλ. Μά, αντί
θετα άπό άλλους στυλίστες τού λαϊκού μας
λόγου, ή γλώσσα τής Α. Μ. δέν έχει τίπο
τα τό Εργαστηριακό, τό συλλεκτικό καί τε
χνητό, είναι σά μέρος αναπόσπαστο μιάς συ
νείδησης. Για τί ή Μ. A. δέ γ ρ ά φ ε ι άλλα
α ι σ θ ά ν ε τ α ι καί
σκέφτεται
μ* αύτή τή γλώσσα. Ό νοΰς μας πάει στόν ΙΙρεβελάκη, τόν ίδιο τόν Καζαντζάκη καί προπαντός
στόν Κόντογλου, άπό τούς τελευταίους στυλί
στες τής λαϊκής γλώσσας. Ό Κόντογλου θέλη
σε νά μεθοδέψει αύτή τή γλώσσα, νά τή*; πνευματσποιήσει στήν κατεύθυνση πού τού ύπαγόρευε
ή θρησκευτικότητά του καί ή κλίση του σέ μιά
ανατολική Ελληνικότητα. Μά είναι παράξενα
πώς αύτή ή προσπάθεια καταλήγει στήν Εντύ
πωση μιάς άπομίμησης βυζαντινού ρυθμού, Ε
νώ ή γλώσσα τής Α. Μ. είναι Ενας ατόφιος
ναός ή καλύτερα μιά ταπεινή αλλά, γνήσια
έκκλησιά πού λειτουργιέται. ΊΙ γλώσσα τής
Μ. Α. είναι Ενα μέ τό Ελληνικό λαϊκό ήθος
πού βρίσκεται ακέριο μέσα της.
Μ* αύτή τ ή ; δλοζώντανη καί πολύχυμη
γλώσσα μάς έδωσε Ενα Μεγαλυνάρι γιά τήν
έλληνική γωνιά πού λέγεται Μύκονος, γιά
τήν Ελληνικότητα καί προπαντός ένα μάθημα
Αναγκαίας καί «δύσκολη; μνήμης».
Λ.

PArTOIlOlWOS

Μιά διευκρίνιση γιά τά τυπογραφεία τού Μεσολογγίου
Οι πληροφορίες τοΰ Β 'λ
όττττα
Ρ°όν στήν παρουσίαση και δρασσηρ ^
TOO τυπογραφείου του Μαυρ<χορ6«του
Κόρινβο δέν είναι άττολυτα ήλεΥμ . . . DUOVi a
<** εξηγείται στό κείμενά του I K W »
W1, τ 6" ο 1 4 0 - Μ 3 ) , " * * * £ £
το τυπογραφείο αύτό που εφτσσε
έρθηκε
^Τγι ,τί> Νοέμβριο του
; ^ ό τε
^ τό Μεσολόγγι στήν ΚορινΘ
,
^ *εί ξανά στό Μ εσολόγγι
κά*br* γιά δεύτερο τυπογραφείο,
ο\
γ ιά έσπρφξαν
Τήν έττοχήτον
^ ε 'Μ
' ^ 00.
'^0| λόγοι πού
Ρ ° <0ρδά-

το στόν αγορά τού τυπογραφείου και τη με
ταφορά του οπτό τόττο σέ τόπο, είναι αρκετοί
νά εξηγήσουν καί την πιθανή μεταφορά τού
τυπογραφείου άπό τό Μεσολόγγι στήν Κό
ρινθο. Δύσκολο Επίσης νά παραδεχτούμε πώς
τό τυπογραφείο Εμεινε άργό άπό τό Νοέμβρη
τού 1821 ώς τά τέλη σχεδόν τού 1823 καί
μάλιστα μακρυά άπό τό Μαυροκορδατο, τή
στιγμή πού ή Διοίκηση είχε τόση άνάγκη
άπό έκτυπωτικά μέσα. Μέ την πλήρη δημο
σίευση τού Α ρχείου Μαυροκορδάτου, Τσως
διευκρινισθη τό θέμα.
Ν. Ε. Σ Κ ΙΑ Δ Α Σ
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Ί Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
X T Η IX Α Χ Α Τ Ο Α Η

Κ A#

Σ Τ Η Α Υ ΣΗ

Μ ιά σ υ ζ ή τη σ η ανάμεσα στούς σ κ η ν ο θ έτες νΟ το μ α ρ Κ ρ έτσ α και
Γ ιά ν Γ κ ρ ό σ μ α ν ( Π ρ ά γ α ) , νΕ ρ β ιν Λ ξ ερ (Β α ρ σ ο β ία ), Ζ ά ν-Μ α ρΙ Σ ερρ ώ
( Π α ρ ίσ ι) , τόν θ εα τρ ικ ό συγνραφέα Γ ιο ύ λ ιο υ ς Χ ά ϋ , τούς Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς Δ ρα μ α το λ ο γ ίο υ ' Ιβ ά ν Ν ά γ κ ε λ κ α ι Φ ρ ή ν τρ ιχ Χ έ ε ρ κ α θώ ς κα ι στούς κ ρ ιτικ ο ύ ς
Ζ ά ν Ν τ ν β ιν ιώ ( Π α ρ ίσ ι) , Γ ιά ν Κ ό τ (Β α ρ σ ο β ία ), 'Έ ρ ικ Μ π έν τλ εϋ (Ν έα
Ύ ύ ρ κ η ) , Μ ά ρ τιν νΕ σ λ ιν (Λ ο ν δ ίν ο ) κ α ι Γ ιο α χ ϊμ Κ ά Ιζ ερ
'/ / σ υ ζ ή τη σ η έ γ ιν ε σ τή Β ιέ ν ν η , ύστερα από π ρ όσ κ λησ η τ ή ς « Α υσ τρια 
κ ή ς Φ ιλ ο λ ο γ ικ ή ς Ε τ α ιρ ία ς » . 'Η τ α ν μ ια π ροσ π ά θεια π ρ ο σ έγ γ ισ η ς *Α νατο
λ ή ς κ α ί Δ ύ σ η ς πάνω στό θ έμ α «Θ έα τ ρ ο τού Σ ή /ιε ρ α - Τ ό Σ ή μ ε ρ α τον
Θ εά τρ ο υ ». Δ η μ ο σ ιε ύ ο υ μ ε α π οσ π ά σ μα τα από τ ις ε ισ η γ ή σ ε ις κ α ί σ υζη τή 
σ εις πού αφορούν τό γ εν ικ ό θέμ α « Θ έα τ ρ ο κα ι Π ο λ ιτ ικ ή » .

ΜΑΡΤΙΝ
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ΕΣΣΛΙΝ:
Σ τά άμέσως
υστέρα άπό τόν πόλεμο χρόνια και μέ
τό σοκ άπό τό γκρέμισμα τόσων ττεττοιθήσεων ήταν πολύ έπίκαιρη ή συ
ζήτηση γιά την σπρατευμένη τέχνη (Ι
διαίτερα μέ τά έρωτήματα πού δια
τυπώθηκαν άπό τόν Σάρτρ/ άλλα και
στις Άγγλοσαξωνικές χώρες όπου ύπήρχε μιά σειρά βιβλία γιά τό «co m 
m itm ent)·).
Σήμερα,
είκοσι χρόνια
μετά τό τέλος τού πολέμου, αυτό το
θέμα είναι, τουλάχιστον γιά τούς δυ
τικούς τόσο πολυσυζήτητο ώστε ή άπάντηση νά είναι σχεδόν κοινοτοπία.
‘Ωστόσο θέλω νά τό άνακεφαλαιώσω.
μέ δική μου διατύπωση. Και μάλι
στα με τή μορφή παραδοξολογίας.
Πρώτον : Κάθε τέχνη είναι π ολιτι
κή μέ την έννοια ότι δεν υπάρχει καμμιά έκφραση τέχνης χωρίς κοινωνικές
καί πολιτικές έπιπτώσεις. "Ο σο ου
σιαστικότερο είναι τό κοελλιτεχνικό μή
νυμα τόσο πλατύτερες οΐ άνθρώπινες
καί μαζύ άναγκαστικά
οί πολιτικές
καί κοινωνικές συνέπειες.
Δεύτερον όμως : Κάθε τέχνη πού
συνειδητά
επιδιώκει
πολιτικού σκο
πούς διατρέχει τόν κίνδυνο νά μειονεκτεΤ σαν τέχνη.

Μέ άλλα
λόγια:
Ή πολιτική έ·
πιΟραση τής τέχνης είναι άνάλογη μί
τήν ποιότητά της σάν καλλιτεχνικό μή·
^υμα. Η κομματική τέχνη λόγω τής ψυ
χολογίας τής γένεσής της (έπειδή 6η·
λαδί) κατά τή σύλληψή της; έξωκαλλιτεχνικά κίνητρα έχουν προτεραιότη
τα πάνω στά καλλιτεχνικά ή στά κα·
Ιδ ια ίτερ α : "Οσο μεροληπτικώτερη
όσο κομμάτικώτερη γίνεται ή τέχνη,
τόσο λιγώτερο πανανθρώπινη μπορεί
νά είναι καί κατά συνέπεια τόσο τπό
ασήμαντη ή επίδρασή της σέ βάθος
καί μαζύ μ ’ αύτ ή πραγματική της
πολιτική άποτελεσματικότητα.
Οαρά ανθρώπινα) είναι ττολύ σπάνια
επιτυχημένη άπό πραγματικά καλλι
τεχνική άποψη καί γ ι’ αΰτό eo ip*®
λιγότερο αποτελεσματική έπίσης * 0"
άπό πολιτική άποψη.
Στό θέατρο έχουμε πάνω σ’ σχ.w
μιά σειρά
χτυπητά παραδείγμ^0 ·'
τά έ'ργα πολιτικής προπαγάνδας &
να» γνωστό πώς δεν δίνουν καρπούς
σάν προπαγάνδα καί ακόμα πολύ ον·
χνά έχουν προπαγανδιστική όπε»^
γεια. Ό πιο σημαντικός «σταλινικό?
συγγραφέας τού καιρού μας, ό Μπρέχτ*
μένει χωρίς επιτυχία σάν προιταγαν-

διστής τής ύττόθεσης γ .ά τήν ίπτοία
Τ ίμ η σ ε . Ήταν για ™ λυ κο,ρο (σε
Ε & ^ η ρ η τή σταλινική περίοδο) στο
Μεγαλύτερο μέρος τού κομμουνιστικού
ί^σμου
ουσιαστικά -ττρογεγραμμενος
σάν «6ρμαλιστής
,
,
'Αντίθετα, καθαρα απολιτικοί θεατρικοί σι/γγραφεϊς, όπως ό Ίονέσκο
κσί ό Μπέκετ
πετυχαίνουν έντυπωα,ακά πολιτικά αποτελέσματα (δπως
«Ό Ρινόκερως» τού Ίονέσκο ή τό «Περιμένσντας τον Γκοντό» σε πολλές χώ
ρες της ’Ανατολικής Ευρώπης).
Αυτή ή συζήτηση φαίνεται νά τε
λειώνει έτσι. Τί θά γίνει στο μέλλον;
’Εγώ εχω πεισθεϊ πώς τά δύο στρα
τόπεδα πού φαίνονται εχθρικά,
άπό
τή μιά οι Μπρε χτίστες — ύπερασπιστές τού πολιτικού θεάτρου — και
άπό την άλλη οί Οπαδοί του παράλο
γο ί — υπερασπιστές τού απολιτικού
θεάτρου — ήδη σέ μιά πλατειά ένοια
συγχωνεύονται.
Παραδείγματα υπάρ
χουν στήν Αγγλία ό Αρντεν, ό Πίντερ, στην Ανατολική Ευρώπη ό Μρόζεκ, ό Χάβελ. Στή Δύση οί συγγρα
φείς τού παράλογου έχουν άποχτήσει
Κοινωνική ισυνείδησ^ι, στήν ’Ανατολή
τό θέατρο τού
παράλογου γράφεται
μέ πολιτικό σκοπό. Οί τεχνικές επιτεύ
ξεις καί τών δύο κατευθύνσεων εΐνσ.
συμπληρωματικές: Τό παράλογο θέ
ατρο δίνει μιά γλώσσα τής φόρμας
καί μιά σκηνική σύμβαση γιά τήν άναπαράσταση τής εσωτερικής πραγμα
τικότητας
(ψυχολογική αΰτοδιερεύνηση), τό Ε πικό Θέατρο, τύπου Μπρέχτ,
μιά σκηνική σύμβαση γιά τήν μή ψευ
δαισθητική άναπαράσταση τής κοινω
νικής δηλ. τής εξωτερικής πραγματι
κότητας. Η κατά τήν διατύπωση τού
'Ανταμώφ : Τό κοινωνικό θέατρο κατα
γίνεται μέ τίς θεραπεύσιμες πλευρές
Της «ανθρώπινης περίπτωσης», τό πα
ράλογο μέ τίς μή θεραπεύσιμες.
ΙΟΑΚΙΜ ΚΑ-ΙΖΕΡ:
"Αν δίνετε
I τόσο πλατειά
έννοια στήν πολίτικη,
^.τατε είναι σχε5ον άδύνατο νά ύπάρI vt· μή πολτική έκφραση. Τότε ή έννο'?: Υ>νεται κάπως παράλογη. Αυτό
I y y ^ Τε καταλήγει πάνω - κάτω στήν
■
πού είχε κάποτε κάνει ό
I
άφήσωμε τούς
δικτάτο> -Ρες να παίζουν όσο θέλουν Μπέκετ καί
ένώ οί άλλοι έχουν τήν δυνα^Οτητα νά παίζουν χωρίς δισταγμό
I . 1 Tc? Χωρίς πολιτικές συνέπειες έρYtt του Μπρέχτ.
Αάτό όμως δέν είναι σωστό.
Γ ν ίςΛ? ,τε Υι° ^αράδειγμα τό έργο τού
I
«Γιορτή στον κήπο» :
στήν
λ “ ί; Τ° ΚΟ!ν° συγκινήθηχε μέ έντε°ϊς διαφορετικό τρόπο άπ’ δτι στήν

παράσταση τού Βερολίνου, παραδείγ
ματος χάριν, καί κάθε θεατής πού εί
χε δει καί τις δύο παραστάσεις έλε
γ ε : στήν Πράγα ήξερε ό κόσμος τί
ύπονοεΐται
κι έτσι κάθε υπαινιγμός
ήταν ξεκάθαρος.
"Αν συμφωνήσετε μ’ αυτό τότε φυ
σικά ή θέση πού άνοσττύξατε δέν στέ
κει, δτι δηλαδή αυτή ή άμεση έπενέργεια ποτέ δέν έρχεται δταν την έπιδιώκουμε καί άντιστρόφως.

ΟΤΟΜΑΡΚ

Κ Ρ Ε Τ Σ Α : ’Αλλά άκριβώς τό γεγονός δτι ή «Γιορτή στον
κήπο» μπορεί νά παίζεται όχι μόνο
στην Πράγα άλλά καί στό Βερολίνο,
δείχνει πώς ένυπάρχει σ' αύτό τό έρ
γο κάτι άλλο έξω άπ’ τήν καθαρή πο
λιτική του λειτουργία. Αύτό σημαίνει
πώς τό έργο «Γιορτη στον κήπο» ε ί
ναι έρχο τέχνης πού έχει σύνθετη άποτελεσματικότητα. * 0 θεοττρικός του
λόγος φυσικά μπορεί νά μεταβάλλε
ται, άνάλογα μέ τν τόπο τής παρά
στασης.

Ό πολιτικός Γχοντό
ΖΑΝ

Ν Τ Υ Β Ι Ν Ι Ω : Ξεχνάμε πώς τό
θέατρό μας άπευθύνεται μόνο στό έ
να τρίτο τών δισεκατομμυρίων άνθρώπων τής γής. Είχα τήν ευκαιρία νά
δώ στό Μαρόκκο καί στό Μάγκρε,
στό δυτικό τμήμα τού άραβικού κό
σμου, τό «Περί μένοντας τον Γκοντό»
καί φυσικά, άς πούμε, δυτικοποιημένο μέ άραδική αίσθηση. 01 δυό ζητιά
νοι έγιναν φελάχοι, χωριστές, καί ά
πό τήν άναμσνή έγινε μιά λαχτάρα
γιά γή πού είχε πάρει έτσι κοινωνική
όψη, πράγμα πού δέν μπορέσαμε νά
δούμε προτήτερα στα ευρωπαϊκά μας
θέατρα. ’Α π’ τήν άλλη μεριά τό «Μά
να Κουράγιο» έγινε, όπως παίχτηκε
στό 'Α λγέρι, σχεδόν άκατανόητο. Πι
στεύω πώς έπρεπε νά μετασχηματί
ζουμε, γιά νά μεταχειριστώ τήν έκ
φραση, τά θεατρικά έργα έτσι πού νά
ταιριάζουν μέ τήν κουλτούρα τού κά
θε τόπου πού παίζονται. "Ο ,τι μάς
φαίνεται νά έχει μόνον αισθητική ό 
ψη, μπορεί σέ άλλες κουλτούρες νά
παίρνει αισθητικό, κοινωνικό ή π ο λιτι
στικό περιεχόμενο, καί άντιστρόφως.

Γ I A Ν

Κ Ο Τ : Πιστεύω πώς τό πα
ράδειγμα τού «Περιδένοντας τον Γκον
τό» είναι πολύ χαρακτηριστικό
καί
έχει καί γιά τήν Πολωνία κάποια σηιιασία. ’Ανάμεσα ατούς εντελώς ιδιαί
τερους όρους
του πολωνικού Όχτώβρη αύτό έχει πάρει κάποια πολιτική
σημασία
ή οποία δέν εμπεριέχεται
στό έργο. Γιά τήν νεολαία τό «Περί-

μένοντας τον Γκοντό» εΐχε γίνει ένα
πολύ σημαντικό έργο και όλοι μιλού
σαν μόνο για τόν Γκοντό. Για τους
Πολωνούς ό Γκοντό εΤχε γίνει συνώ
νυμο τής ελευθερίας, πού δεν ερχόταν
και ττού όλοι τήν ττερίμεναν. Θυμάμαι
κάποιο έργο ττού είχε άνεβαστεϊ άττό
Φοιτητές στο Πόζναν. Στό φινάλε αυτού
τού έργο έρχόταν ό Γ κοντό — όμως
ήταν ή ττρώτη ’Απριλίου κι έτσι έττρόκειτο για πρωτεστριλιάτικο
αστείο.
Ε π ίσ η ς και στό άλλο παράδειγμα πού
άναφέρθηκε τού «Μάνα κουράγιο», γ ί
νεται φανερό πώς ένα έργο μπορεί
να πάρει εντελώς διαφορετική π ολιτι
κή ή ιδεολογική σημασία,
άνάλογα
με τις συνθήκες μέσα στίς όποιες πα ί
ζεται. 01 περισσότεροι άπό μάς έ
χουν δεί τήν παράσταση τού Μπερλίνερ Ά νσάμπλ. Ε κείνη πού είδα πριν
τρία χρόνια στό Κρατικό Θέατρο τής
Βαρσοβίας ήταν έντελώς διαφορετική.
Ε κ ε ί ή Μά^α κερδίζει τή συμπάθεια
τού κοινού. Παρουσίαζε μια μητέρα
πού κάνει λαθρεμπόριο για νά θρέψει
τά παιδιά της καί δέν είναι υπεύθυνη
γ ιά τόν πόλεμο. Σέ κάποια άλλη πο
λωνική παράσταση τήν Μάνα έπαιζε
μιά Ε βρ α ία . Αυτή ή Μάνα Κουράγιο
παρουσίαζε το λουτρό αίματος των
Εβραίω ν τής Πολωνίας και έπομένως
έγινε τό σύμβολο
τής μοίρας τους.
‘Έ τσ ι μπορεί τό θεατρικό έργο άνάλο
γα μέ τις περιστάσεις νά έπιτρέπει
διαφορετικές δυνατότητες έρμηνείας.

ΖΑΝ-ΜΑΡΙ
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ΣΕΡΡΩ:
Ύ στερα
άπό τήν πρώτη παράσταση1 τού Γκον
τό δημοσιεύτηκε στόν διεθνή τύπο έ 
νας μεγάλος άριθμός άπό πολύ σο
φές, πολύ
βαθυστόχαστες έρμηνεΐες
γιά τά φιλοσοφικά, πολιτικά, άνθρωπομορφικά καί άλλα μηνύματα πού ό
Μπέκετ έφερε στό θέατρο. Ιδ ια ίτερ α
ή λέξη «Γκοντό»
έδωσε άφορμή σέ
άμέτρητα
σχόλια πού
βασίστηκαν
στήν όμοιότητα ανάμεσα σ τις λέξεις
go d o t καί pod (= Θ ε ό ς ) . Έ τ σ ι δέν
ήταν πιά μεγάλη ή άπόσταση άπό τον
Ισχυρισμό πώς ό Μπέκετ είναι τάχα
ένας ίαεγάλος μεταφυσικός συγγραφέ
ας, .μέ όλα τά φιλοσοφικά καί ερμη
νευτικά επακόλουθα, πού προκύπτουν
άπ’ αύτό. ’Αλλά όταν ρώτησα τόν
Μπέκετ : «Για τί διάλεξες τή λέξη God o t ;» εκείνος μού απάντησε: «Για τί
στά γαλλικά θυμίζει την λέξη godillo ts» , (god illo t
σημαίνει στήν όργχό παληοπάπουτσο, αλήτη). Κι έτσι
μπορεί κανείς άν θέλει νά δώσει στή
λέξη G odot τις πιο διαφορετικές ερ
μηνείες.
Γιά τούς φίλους μας των
Ανατολικών χωρών μπορώ νά δώσω
μιά τέλεια μαρξιστική ερμηνεία τού
Γ κοντό.
’Ανάμεσα στήν πρώτη καί

στή δεύτερη πράξη ό Βλα ντιμίρ Κ(χ.
ό Έστραγκόν φτάνουν στήν ξεχωρ,!
στής σημασίας αποφασιστική γνώοη4

ΜΙΑ

ΦΩΝΗ:

Μαρξιστές ί

Ό χι

μόνο γι ά τούς

Σ Ε Ρ Ρ Ω :
...Είναι κυρίως μαρξιστι
κή γνώση πράγματι, πώς ό Γκοντό, ο
περίφημος Θεός, δεν θά έρθει καί πώς
ό άνθρωπος πρέπει νά βασίζεται μό
νο στόν έαυτό του γιά ν’ άλλάξει την
μοίρα του.

ΕΡΙΚ

Μ Π Ε Ν Τ Λ Ε *Υ ·: Σ έ δτ, αφο
ρά τήν πολιτική άποτελεσματικότητα
τού Μπρέχτ — γιά νά ξσναγυρίσοομε έκεΐ — άπό όρισμένες απόψεις τό
καλύτερο κοινό τού Μπρέχτ δέν βρί
σκεται στήν 'Ανατολική Γερμανία καί
πολύ λιγώτερο στήν Ρωσσία ή στην
Κ ίνα, άλλα άνάμεσα οπούς φίλους
τών κομμουνιστών σ τις μή κομμουνι
στικές χώρες. Ό Μπρέχτ ήταν κυρίως
ό Μαρξιστής μιας καπιταλιστικής κοι
νωνίας. Τό μήνυμά του δέν άπευθύνεται στίς πλατειές λαϊκές μάζες, άλ·
λά κυρίως στούς διανοούμενους. 'Ωστό
σο δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει πώς
σήμερα αύτή ή μερίδα τών διανοουμέ
νων δέν είναι π ιά μιά μικρή όμάβα
άλλά περιλαμβάνει πλατεία στρώμα
τα τής μεσαίας τάξης. Καί μάλιστα
δέν περιορίζεται έκεΐ άλλά μπορεί νά
άψομοιώσει καί άτομα όλων τών τά
ξεων. Είναι στόν ύψιστο βαθμό μή
προλεταριακή άλλά καί αταξική.

Τά δόγματα καί ή τέχνη
Γ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σ
X Α Υ · : Μόνο του τό
γεγονός ότι ένα θεατρικό έργο ή όλό*
κληρη ή θεατρική
δημιουργία ένος
συγγραφέα ή όμάδας συγγραφέων φέ
ρει τά σημάδια κάποιας κοσμοθεω
ρίας δέν μπορεί νά είναι εμπόδιο γιβ
ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Δέν
πρέπει νά παραγνωρίζουμε πώς ι®*!
μεγάλα, τά μέγιστα αριστούργημα^
τής παγκόσμιας λογοτεχνίας μεταδί
δουν κάποια κοσμοθεωρία, καί μάλι
στα κοσμοθεωρία πού ξεχειλίζει πά
θος. Μόνο δέν πρέπει
κανένας να
συγχέει τήν κοσμοθεωρία μέ τό πολι
τικό ή κοσμοθεωρητικό
δόγμα.
δογματισμός, πιστεύω δέν συντσιρι®'
ζει καθόλου μέ τήν τέχνη. Τά δόγμβ*
τα είναι θανάσιμος κίνδυνος γιά την
ποίηση.
Γ I Ο Α Κ I Μ Κ Α ·1 ·ζ Ε
θετήθηκε άσχημα
τηση για τί είναι
άντιλαμβανόμαστε

Ρ :Τ ό δόγμα τοπο
σ ’ αύτή τήν σνζη;
ολοφάνερο πώς
σαν κάτι στό

ττοίο κανένας δεν πιστεύει. Τότε ό
μως θά μπορούσαμε νά τού δώσου
με άλλο όνομα, θά μπορούσαμε κατά
την γνώμη μου, νά τό ονομάσουμε α
πάτη η επιβολή ή ψέμμα ή μόδα. Μου
φαίνεται όμως πώς ειδικά στην Αυ
στρία δεν είναι εύκολο v‘ αποδειχτεί
•πώς τά δόγματα δεν επιτρέπουν τήν
δημιουργία έργων Τέχνης. Υπάρχει
μάλιστα — για παράδειγμα — ένα
χριστιανικό δράμα υψηλού ύφους, υ
πάρχει ή λειτουργία σέ σί έλασσον.
Μάλλον δυσκολώτερο είναι ν’ άνακαλύψει κανείς
έργα τέχνης πού δεν
προέρχονται άπό δόγματα. Ή δυσκο
λία πού αντιμετωπίζουμε δεν έγκει
ται στο δτι
δλα τά δόγματα ήταν
σφαλερά καί έμπόδισαν τήν δημιουρ
γία έργων τέχνης, άλλα στο ότι δέν
μάς είναι εύκολο ν’ άπσδεχτούμε τά
δόγματα έργων παλαιοτέρων εποχών.
Τύ νά λέμε όμως πώς ένα δόγμα είναι
έχθρος σημαίνει, κατά την γνώμη μου,
πώς έχουμε μιά (δέα περί έλευθερίας
πού μπορεί νά είναι άξια έκτιμήσεως
άλλά δέν είναι παραγωγική.
Στην
περίπτωση πού ένα δόγμα έπιβάλλε
ται έκ τών άνω καί πού ό καθένας
βασικά είτε μένει έξω άπ’ αύτή τήν
υπόθεση, είτε γίνεται όπαδός τού δό
γματος
για τί διαφορετικά
δέν θά
μπορούσε νά μιλήσει, αύτό πράγματι
δέν είναι έποικοδσμητικό γιά τήν τέ
χνη.

ΓΙ ΟΥΛ Ι Ο Υ Σ

ΧΑ·Υ·:

Γιά ν’ άττοφύγουμε παρεξηγήσεις : "Οταν μιλώ
γιά δόγματα
έννοώ έτοιμες έκ τών
πρστέρων φόρμουλες καί όχι εμπ ει
ρίες. Μπορούν βέβαια νά μήν έπι βάλ
λονται άλλά νά τις παίρνει κανείς μέ
έλεύθερη θέληση,
όπωσδήποτε όμως
δέν είναι προσωπικά βιώματα. Σ ' α υ 
τή τήν περίπτωση τό δόγμα εμποδί
ζω τήν τέχνη.

♦ ΡΗΝΤΡΙΧ

Χ Ε Ε Ρ : Π,στϊύω πώς
αύτό πού είπαν γιά τό δόγμα ό Γ ιούλιους Χάϋ καί ό Γιοακίμ %άϊζερ κα
ταλήγει στο ίδιο πράγμα. Ό Γ ιούλιους Χάύ μιλάει γιά τούς «δογμοττιστές». Οί δογμοΓΓίστές είναι μή δη
μιουργικοί. ‘Αντίθετα οί «δογματικοί»
μπορούν νά είναι δημιουργικοί. Θά ήθ^λα ν’ αναφέρω δυο δογματικούς τού
καιρού μας, συγγενείς ιδιοσυγκρασί
ες, τόν Πώλ Κλωντέλ καί τόν Μπέρτολτ Μπρέχτ. "Αν σκεφτούμε κάπως
το «Μεταξωτό γοβάκι» τού Πώλ Κλων
τέλ καί ολόκληρο τό έργο τού Μπρέχτ
καί τοί δυο άντλούν τήν δημιουργία
τους άπό τό περιεχόμενο ενός δόγμα
τος καί ξεπερνούν
καί οί δυο πολύ
εύκολα τά όρια. Γ ιατί τό ξεπέρασμα
τού όρίου ανήκει κι αύτό στο δόγμα.

Ζ Α Ν - Μ Α Ρ Ι

Σ Ε Ρ Ρ Ω : Χαίρομαι
πού μιλήσατε
γ ιά τόν Κλωντέλ καί
γιά τόν Μπρέχτ, για τί έχω τήν εντύ
πωση πώς αυτοί οί δυο άνθρωποι β ρ ί
σκονται πάρα πολύ κοντά ό ένας στον
άλλον. Μιέ τόν τρόπο πού έζησαν, δηλ
σάν ποιητές, μέσα στα όρια μιας ορ
θοδοξίας πού τής είχαν καί οί δυο άπόλυτα παραδοθεί,
έστω κι άν δέν
ήταν ή ίδια. Καί στούς δυο βρίσκου
με τό ίδιο ζωτικό πρόβλημα : ό ποιη
τής μπορεί νά υπάρξει μόνο στά πλα ί
σια μιάς κοινωνίας πού στήν διάλυση
καί άνασύνθεσή της συντελεί αδιάκο
πα ό ίδιος.

‘ Ο Κλωντέλ καί Μπρέχτ είναι άνθρώπινα φυτά, πού άναπτύχθηκαν μέ
έξαιρετική ζωτικότητα
στά πλαίσια
μιάς όρθοδοξίας καί χάρη σ' αυτήν.
"Εχουν κι άλλο ένα κοινό σημείο, τήν
επίδραση στά έργα τής Ανατολής καί
τής ’Αμερικής μέσα στά έργα τους.
Ή Κίνα καί ή Α μερική τούς έχουν πο
λύ εντυπωσιάσει. "Ενας Θωμάς Πολόκ
Ναζουάρ θα μπορούσε νά έχει β γ εΐ ά
πό ένα έργο τού Μπρέχτ, είναι στε
νός συγγενής τού Μέκι τής «"Οπερας
τής δεκάρας». Ό Τιρλίρ, πολύ άγαπητός στον Κλωντέλ, δέν είναι πολύ
μαικρυά άπό τόν Μάουλερ τής «Α γ ία ς
Ιωάννας τών σφαγείων», έναν μεγάλο
κερδοσκόπο τής κρεαταγοράς τού Σ ι
κάγου. Αυτόν τον τύπο τού καπιταλι
στικού ανθρώπου, τού καταχτητή, του
σκαπανέα μεγάλων έργων, τόν ξανα
βρίσκουμε
πάντοτε
στά έργα τού
Κλωντέλ καί τού Μπρέχτ πού τόν με
ταχειρίζονται μέ την ίδια άγάπη. "Αν
προσδιορίσουμε τό έπικό θέατρο σάν
την τέχνη πού μάς δείχνει ότι έκεΐνο
πού ενδιαφέρει είναι ό,τι τελικά άποκτά σημασία, τότε είναι καί οί δυο
άστικοί. Ό τρόπος πού ό Χριστόφο
ρος Κολόμβος
αντιστέκεται
στούς
άντίθετούς άνεμους τής μικρής Ισπα
νικής ιστορίας, γιά ν' αποδείξει πώς
έχει δίκηο, δέν είναι πολύ διαφορε
τικός άπό την συμπεριφορά τού Γαλι
λαίου απέναντι
στούς Ιεροεξεταστές.
Πρέπει πάντοτε νά προσπαθούμε, π έ
ρα ά π ’ τό σύστημα, νά φτάσουμε τόν
άνθρωπο. Ό Μπρέχτ είναι τόσο λίγο
δέσμιος τού Μαρξισμού
όσο καί ό
Κλωντέλ τού Χριστιανισμού.
Υψώνονταν καί οί δυο σάν βουνά
πάνω άπό έναν εικοστό αιώνα πού
είχε παραδοθεί στον Ζιρωντού. Κάθε
ποιητής είναι άνθρωπος τού λόγου.
Πότε - πότε προφέρει λόγια πού άναστατώνουν τόν κόσμο. Ή ταν κι οί
δυο άπό πολλές απόψεις βιβλικοί καί
είχαν καί οί δυο τόν πειρασμό τών δη
μιουργών: νά ξαναδημιουργήσουν τήν
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Βίβλο. ‘Ο Κλωντέλ ήθελε νά ξανα
γράψει την Βίβλο, ό Μττρέχτ ήθελε νά
δημιουργήσει έτπστημόνικά ένα θέα
τρο, ττού έττιστημονικά
νά επιδρά
στον θεατή. Κάθε ποιητής εΐναι στην
κοσμική έννοια τής λέξης θρησκευτι
κός. Μέσα άπό κεΤ εύκολα άψήνεται
νά προσαρτηθεΐ σέ κάποια πίστη. "Ο 
μως ό ποιητής πρέπει πάντοτε νά εί
ναι, γιά νά μεταφέρω εδώ τά λόγια
τού φίλου μου Κάτεμπ Γιάσσιν, ένας
επαναστάτης μέσα σέ μιά επανάστα
ση.

Ή ιδεολογία
του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού
ΓΙΑΝ
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ΓΚΡΟΣΜΑΝ:
Σ έ μάς τό
λάθος τοΰ πολιτικού θεάτρου δεν ή
ταν δτι άσχολήθηκε μέ τά δημόσια,
μέ τά κοινωνικά προβλήματα,
άλλά
άντίθετα οτι στην ουσία δεν άσχολή
θηκε μ' αυτά τά θέματα, γιοττί τά υ
ποβίβαζε σέ σχεδόν γενικές θέσεις.
Αυτό πού τό θέατρό μας όριζε τόν
καιρό πού έμείς
ονομάζουμε έποχη
τού δογματισμού ή τού Σταλινισμού,
είναι τό άκόλουθο : πρώτον, αυτή ή
εποχή άπέχρουε την πορεία τής τέ
χνης προς την πραγματικότητα καί
προσπαθούσε νά τήν άντικαταστήσει
μέ μιά Ιδεολογική πορεία. Αυτή ή ι
δεολογική όδός, πού μπορεί έπίσης νά
πάρει ανθρωπιστικό προσανατολισμό,
άντιλαμβάνεται τόν όαΌρωπσ
μόνον
μέσω τής σχέσης του μέ τά δημόσια
κοινωνικά προτσές καί μόνον σάν έ
να άπό τά συμφέροντά τους. 'Εκείνες
οΐ άνθρώπινες σχέσεις πού δεν σκό
πευαν κατευθείαν σ ’ αυτά τά προτσές
ή 6έν έπαιζαν κανένα όλοφάνερο ή
πρακτικό ρόλο σ ’ αυτά, τής φαίνον
ταν πώς είναι χωρίς σημασία. Σκο
πός ήταν ή έφαρμοστική σχηματοποίηση αυτών τών ιδεολογικών όδών σέ
ενα σχήμα όπως θά ώφειλαν καί θά
έπρεπε νά ήταν. "Ομως ή καλλιτεχνι
κή όδός άποβλέπει άντίθετα σέ μ^ά
συγκεκριμενοποίηση καί σέ μιά εντα
τικοποίηση τής πραγματικότητας. Κα
θεμιά άπό αυτές τις όδούς έχει όπως
είναι αυτονόητο τά δικαιώματα της.
Υπάρχει μιά πόλη, άς πούμε ή Πρά
γα. Μπορεί κανείς νά γνωρίσει τήν
Πράγα μέ τη βοήθεια ένός χάρτη, μπο
ρεί έπίσης
δμως
νά γνωρίσει την
Πράγα μέ την βοήθεια των έργων τού
Κάφκα ή τού Χάσεκ ή τού Τσάπεκ.
Ό άκριβής γεωγραφικός χάρτης τής
Πράγας δεν συγκρίνεται με την ει
κόνα τής Πράγας τού Χάσεκ τού Κάφ
κα ή τού Τσάπεκ. Καί μεΐς, έμείς πού
ζούμε στην Πράγα, δεν ζούμε μόνο

στήν συγκεκριμένη πόλη, άλλα ζο^
με σέ διαφορετικές αντιλήψεις τής
1
λης. Ό μοντέρνος, ό σύγχρονος άν
θρωπος ζεΐ δλο καί περισσότερο όν,
μόνο στήν πραγματικότητα, άλλά φ
σέ διάφοοες ερμηνείες τής πράγμα,κότητας. Τό λάθος τού σοσιαλιστικού
ρεαλισμού δεν υπήρξε ότι απαιτούσε
άπό τόν καλλιτέχνη, τόν διηγημαΤα.
γράφο νά παίζει έναν κοινωνικό ρόλ0
καί νά στρατευθεί, άλλά δτι αποδε
χόταν τή στράτευση μόνον τότε δτ<χν
ό καλλιτέχνης ταυτιζόταν μέ αύτή τήν
άόριοπη αυτή τή γενική άποψη, “hi.
θελε τόν καλλιτέχνη δχι σάν κάποιον
πού παράγει ή συμπαράγει τήν ττ^.
γματικότητα άλλά αυτόν πού τήν άνοσταράγει. Δεν τόν καταλαβαίνει σά*
συνεργάτη. Τώρα θά λεχθούν πολλά
γιά μιά τέτοια άναγέννηση τής λογο
τεχνίας μας, τού θεάτρου μας. Στις
έφημερίδες άναφέρεται σάν «λυώσιμο
ιού χιονιού». Θά ήθελα ωστόσο νά ξε*
καθαιρίσω δτι τό καινούργιο δέν βρί
σκεται έκεί, δτι δηλαδή θά ήμασταν
σέ θέση περισσότερα άτομικά, μή
στρατευμένα, ιδιαιτέρων σχέσεων θέ
ματα νά πραγματευόμαστε. Πιστεύω
πως έμείς οί άνθρωποι τού θεάτρου
σέ συνεργασία μέ τό κοινό άντλήσαμε
τή δύναμη νά κάνουμε τό πραγματικό
στροττευμένο θέατρο.
Μιά βαθύτερη
έρμηνεία τών έργων συνίσταται στη
θέση καινούργιων έρωτημάτων καί στήν
αποκάλυψη νέων προβλημάτων. Τά πιό
πετυχημένα έργα καί σκηνοθεσίες τού
θεάτρου μας τά τελευταία πέντε χρό
νια 6έν είναι τά έργα ή οί σκηνοθεσίεςπού γύρισαν τήν πλάτη ατό σή
μερα καί στά δημόσια προβλήματα,
άλλά άντίθετα τά έργα πού έδειξαν
τούς ανθρώπους μέσα στόν κοινωνικό
τους περίγυρο, δχι σάν ένα αντικεί
μενο, ένα αντικείμενο πού χρησιμεύω
γ ιά άπόδειξη
υψηλότερων προτσές,
άλλά άντίθετα σέ ένα πολύ πιό περί
πλοκο υποκείμενο, σάν έναν δημιουρ
γό αΰτών τών προτσές. ‘Υπήρξαν
γα πού δέν διακήρυχναν θέσεις, άλ
λά πραγματικά έθεταν ερωτήματα, ερωτήματα ατό κοινό. Ή επιτυχία του
Κρέτσα καί τού Χάβελ δέν βρίσκεται
έξω άπό τό σύγχρονο θέατρο. Ό Κρετσα, παραδείγματος χάρη,
κέρδισε
γιά τό έθνικό θέατρο, πού βρισκόταν
σέ μεγάλη κρίση, όλόκληρο τό κοινο,
όχι μέ έργα πού είχαν απαγορευτεί·
άλλά μέ έργα τού καιρού μας, μέ τσ
δικά μας έργα. Ή δημόσια προβλη
ματική, θά μπορούσε νά π ει κανείς, A
πολιτική προβληματική δέν παρουσία'
στηκε σάν προπαγάνδα, για τί ή ^
ρα μας είναι τούτη : Ή προπαγάνδα
ενεργεί απολύτως
προπαγανδιστικό·
Καί ή «Γιορτή στόν Κήπο» τού Χάβελ,

* ένα έργο ττού καταπιανόταν μέ δη
μόσια προβλήματα παίζεται ήδη έδώ
και δυο χρόνια
μέ γεμάτο θέατρο.
'Επαναλαμβάνω :
Ή λεγάμενη ανα
γέννησή μας δεν έγκειται στην ιτροσττάθεια νά πλησιάσουμε τό λεγόμε
νο δυτικό θέατρο.

Τά προβλήματα
τής καθημερινής ύπαρξης
ΟΜΑΡ
ΚΡ ΕΤ ΣΑ :
Σ ε πολλές
συνομιλίες μέ τους ψιλούς μου έξακρι6ώνω κάτι τό κοινό, την γενική δυσα
ρέσκεια μέ την κατάσταση σ ’ αυτόν
τον κόσμο. Φαίνεται πώς δεν υπάρχει
καμμιά φιλοσοφία, καμμιά πίστη που
θά μπορούσε ν' απελευθερώσει τους
άνθρώπους άπό τά βάσανα. Ακόμα
καί κεί, όπου ό άνθρωπος έχει απε
λευθερωθεί άπό τά βάσανα τής καθη
μερινής ύπαρξης, αυτό τό έρώτημα
έξακολουθεϊ νά υπάρχει. Ή κοινωνία
δυστυχώς δέν διευθύνεται ούτε άπό
τους καλλιτέχνες ούτε άπό τούς φιλό
σοφους. Και γ ι’ αυτό ή τέχνη και ή
φιλοσοφία, παντού, σ ’ όλόκληρο τόν
κόσμο, βρίσκονται σέ πολύ δύσκολη
θέση. Δέν τούς δίνεται ή ευκαιρία νά
παίρνουν άποψάσεις και δμως ό άν
θρωπος δλο καί ρωτάει άκριβώς αυ
τούς τούς δυο θεσμούς, την τέχνη καί
τήν φιλοσοφία, τ ί τέλος πάντων πρέ
πει νά κάνει. Στην πραγματικότητα
συμβαίνει σχεδόν τούτο : Κοαά κύ
ριον λόγο, σ ' όλόκληρο τόν κόσμο απο
φασίζουν πολιτικοί πού έχουν έψοδιαστεί μέ εξουσία. Καί ή έξουσία, καί
δταν άκόμα
κοπχυθύνεται άπό τούς
όσο γίνεται πιο καλούς άνθρώπους,
είναι πάντοτε κάπως κουτή, στενόμυα
λη καί λίγο ζηλόφθονη γιά την επ ί
δραση τής τέχνης καί τής φιλοσοφίας.
Ή έξουσία έπιθυμεί πάντοτε νά κάνει
υποτελείς της αυτούς τούς δύο κλά
δους. Καί ζητάει άπό αύτούς μόνο την
άπεικόνιση, θέλει νά τούς καταστήσει
άπλούς άπεικονιατές των δικών της
σκοπών. Καί είναι άπόλυτα αδιάφο
ρο άν αυτό γίνεται συνειδητά ή άσυνείδητα.
Καί οαττές οί παμπάλαιες
σχέσεις έγιναν τις τελευταίες δεκαε
τίες υπέρμετρα έπίκαιρες τόσο μέ τόν
ψυχρό πόλεμο, όσο καί μέ τόν θερμό,
Καί είναι γνωστό δτι έν τφ μεταξύ
φτάσαμε
να καταλάβουμε πώς δέν
μπορούμε νά αναζητήσουμε την αφε
τηρία ούτε καί στην ρευστοποίηση τών
■ πνευματικών αποθεμάτων. Ή ιδέα τής
άνοχής απέναντι σ τις αντίθετες από
ψεις δλο καί έπιβάλλεται.
Σ έ μιά
στιγμή όπου στα έκοτό θέατρα τής
Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας
παί

ζονται δλα τά πιθανά έργα τής παγ
κόσμιας λογοτεχνίας,
τά τσεχοσλο
βάκικα έργα, όπως γ ιά παράδειγμα
τοώ Χάβελ
καί τού Γιόζεψ Τόπολ,
ταξιδεύουν σέ δλον τόν Δυτικό κόσμο.
Είναι ενδιαφέρον τό δτι καί οΐ δυο
αυτοί συγγραφείς είναι τριάντα χρό
νων καί καθώς λέμε, μεγάλωσαν μέ
σα σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία. "Ο 
μως στο βάθος τών έργων τους υπάρ
χει μεγάλες ομοιότητες, σχεδόν ίδιες
τάσεις όπως καί στην υπόλοιπη παγ
κόσμια λογοτεχνία.

ΚΑΡΑ

ΜΑΡΙΑ
Γ Κ Ρ Ι Μ Μ Ε : Θά
ήθελα νά θέσω μόνο μιά ερώτηση γιά
τήν όποία θά έπιθυμούσα απάντηση.
Μήπως συζητεί έδώ ή Δύση μέ τη
Δύση έκείνη πού έχει μετοικήσει στην
’Ανατολή;
‘Ο Μρόζεκ καί ό Γιούλιους Χάϋ δη
μιούργησαν έργα πού δέν τά ύπαγόρεψε ό σοσιαλιστικός ρελισμός, πού
δέν επηρεάστηκαν τουλάχιστον τά τε
λευταία χρόνια ό π ’ αυτόν. Τά έργα
άνεβάστηκαν άπό κείνους τούς σκηνο
θέτες καί διευθυντές θεάτρων, πού ήρ
θαν στη Δύση καί έφεραν Δυτικές Ι
δέες, κατά συνέπεια βρίσχονται σέ κά
ποια έσωτερική έπαψή ιμέ τις Δυτικές
παραστάσεις. Δέν μπορούν νά διαγνώσουν καμιά αντίθεση μεταξύ ’Ανατο
λής καί Δύσης άψοΰ σκέφτονται μέ
τό όδιο -πνεύμα. Διερωτώμαι λοιπόν :
Δέν υπάρχει
τέλος πάντων
καμιά
πνευματική
άντίθεση
άνάμεσα στην
’Ανατολή καί τη Δύση;

Ε Ρ Β Ι Ν

Α Ξ Ε Ρ : Δέν πιστεύω πώς
υπάρχει σίτήν ’Ανατολή
λόγιος καί
κουλτούρα πού νά μήν έχει κοινά ση
μεία μέ τη δυτική καί δέν πιστεύω
έπίσης πώς στη Δύση υπάρχει τέ
χνη καί κουλτούρα πού νά μήν έχει
κοινά σημεία μέ τήν ανατολική.

Γ I Ο A Κ I Μ Κ Α ·Ι·Ζ Ε Ρ : Ή έρώτησή
σας άποσκοπεΐ σέ κάτι έντελώς δια
φορετικό, δηλαδη στο άν ή έκλογή τών
άνθρώπων πού προσκλήθηκαν έδώ ε ί 
ναι άντιπροσωπευτική.
Ξέρετε καί
μόνος σας δτι είναι άδυνοτον ν’ άπαντήσουν στην ερώτησή σας οί άνθρωποι
πού βρίσκονται έδώ. Συνεπώς ή έ
ρώτησή σας ήταν ένας τρόπος νά υ
ποβάλετε τούτη τη σκέψη: 01 άνθρω
ποι πού άντιπροσωπεύουν την Ανα
τολή δέν τήν αντιπροσωπεύουν πραγ
ματικά. Κι αυτό τό βρίσκω λιγάκι
άνησυχηπικό.

Ε Ρ Β I Ν

Α Ξ Ε Ρ :
Λέγοττε
πως ό
Μρόζεκ δέν αντιπροσωπεύει τόν σο
σιαλιστικό ρεαλισμό. Δέν ξέρω ακρι
βώς σάν Πολωνός σκηνοθέτης τ ί είναι
ό σοσιαλιστικό ρεαλισμός. Μπορώ νά

πώ πώς, κατά τη γνώμη μου, τά έρ
γα τού Μρόζεκ — δεν ξέρω άν αυτό
τού αρέσει η όχι — εγώ ανεβάζω τα
έργα του, τώρα είμαι
στις δοκιμές
του καινούργιου του έργου — είναι
εποικοδομητικά γιά την Πολωνική ζωή.
Δέν ανεβάζω
μόνον εποικοδομητικά
έργα και δέν είμαι μόνον υπέρ των
έποικοδομητικών έργων, όμως τά έργα
του είναι εναντίον τού μηδενισμού, έ
ναντιον τής διαλυσεως, εναντίον όρισμένων φαινομένων, πού χαρακτηρί
στηκαν έδώ σάν παράλογα άλλά πού
ύπάρχουν σέ μεγάλο βαθμό στή ζωή
μας, τά έργα του χτυπούν αυτά τά
φαινόμενα — πολλές
φορές μέ τά
έργαλεϊα
τού παράλογου
θεάτρου,
πάντοτε μέ κάποια έποικοδσμητική έπιδίωξη. Αυτό είναι άκριβώς τό πα
ράδοξο τής τέχνης του. "Οταν θελή
σει λοιπόν κανείς νά άντιληφθεΐ τόσο
πλατειά αυτόν τον 6ρο — έγώ προ
σωπικά δέν τον χρησιμοποιώ — μπο
ρεί κατά τήν γνώμη μου, νά ονομάσει
τον Μρόζεκ σοσιαλιστικό ρεαλιστή ή
ρεαλιστικό σοσιαλιστή. Χρησιμοποιώ
τόν όρο αυτό μόνο στήν Ιστορική του
έννοια — δέν γνωρίζω δμως νά ύπάρχιε «άπό έπίσημη πλευρά καμμιά έπιθυμία γιά έναν ρεολισμό στήν έννοια
πού χρησιμοποιήθηκε συχνά έδών —
σάν βασική κατεύθυνση
στή χώρα
μας.
ΙΒ ΑΝ Ν Α Γ Κ Ε Λ :
Στον κύριο Γκρίμμε θά άπαντούσα πώς είναι φανερό
ότι ακούσε ή ήθελε ν’ άχθύσει τά μισά μονάχα άπ' όσα ειπώθηκαν έδώ.
Πιστεύω πώς τό θέατρο στή Δύση,
καί γιά παράδειγμα άκριβώς τό βιεν
νέζικο θέατρο
βρίσκεται κάτω άπό
μιά έξ ίσου μεγάλη άντικαλλιτεχνική
πίεση τού «ρεαλιστικού δράματος τού
σαλονιού». Θά χαιρόμασταν πότε-πότε πολύ
άν μπορούσαμε ν' αποδεί
ξουμε πώς άνεξοερτητοποιηθήκαμε άρκετά άπ’ αυτή τήν πίεση
καί πώς
πραγματοποιήσαμε
τέτοιες θεατρικές
δημιουργίες όπως πραγματοποιούνται
κάθε τόσο στήν Πράγα καά στή Βαρ
σοβία. Αυτή είναι ή άπάντησή μου
στο θέμα ’Ανατολή - Δύση. Δέν μπο
ρούμε ν’ άρνηθούμε πώς στήν θεατρι
κή τέχνη υπάρχει καί σέ μάς μιά π ί
εση. Τήν πίεση αυτή έξέφρασε ό Άντρέ Ρουσσέν, άκριβώς πριν λίγο και
ρό στο Παρίσι μέ μιά έντονη επίθε

ση κατά τού Βιλάρ, τού Μπρέχτ καί
άλλων, καί στήν Α γγλία διατυπώθη.
κε σέ μιά έντονώτατη πολεμική κατά
τής
Οΐ άνθρωποι πού έχουν τις αξιώσεις
αύτές στό δ ι κ ό
μ α ς
θέατρο
είναι ταραξίες στό Παρίσι, ταραξί^
στό Λονδίνο, ταραξίες στή Γερμανία
επίσης,
όπου τό χρηματοδοτούμε
άπό τό κράτος θέατρο, βρίσκεται σέ
άριστη όμοφωνία μέ ένα συντηρητή
θέατρο καί μ ’ ένα άμόρφωτο καί χω
ρίς αξιώσεις κοινό συνδρομητών, tiq
άληθινές διαφορές άνάμεσα σ ’ ,Ανοτολή καί Δύση θά τής βρήτε στις έψημερίδες. Τό ότι δέν ύπάρχουν αναμε
ταξύ μας τέτοιες διαφορές είναι ένα
πολύ καλό σημάδι. Άποδεικνύει πώς
ούτε στήν ’Ανατολή άνεχόμαστε υπα
γορεύσεις άπό τήν πολιτική έξουσία,
ούτε στή Δύση άπονα έγχυδαϊσμένο
καί έμπορικοποιημένο γούστο τού κοι
νού.
Ε Ρ Β Ι Ν
Α Ξ Ε Ρ :
Έδώ ύποστηρίχτη.
κε μιά άποψη πού ήδη τήν έχω άκοόσει πολλές φορές: ότι, δηλαδή οί σκη
νοθέτες βρίσκονται κάτω άπό μιά β
ρισμένη πίεση τής έξουσίας.
Μπορώ
δμως νά σάς βεβαιώσω — καί όμιλώ
γιά τήν Πολωνία, γιά τήν δική μου
θέση — πώς δταν ό υπουργός μου λέει
κάτι κατά τού Ιμπεριαλισμού ή εκ
φράζει τήν άποψη πώς δέν τού άρέσει ό πόλεμος, έχω λόγους νά πιστεύω
στά λόγια του
καί τά παίρνω στά
σοβαρά. "Οταν δμως ό υπουργός μου
μιλάει γιά Τέχνη, τόν άχούω μέν ευ
χαρίστως, δέν έχω δμως πάντοτε λό
γους νά δεχτώ δσα λέει κι ούτε βρί
σκομε σέ θέση πού θά πρέπει νά φο
βάμαι δτι, εκών άκων, πρέπει νά ακο
λουθήσω τις υποδείξεις του. Καταλα
βαίνω πώς μιά κυβέρνηση
θέλει να
έικφράσει ώρισμένες έπιδιώξεις, τού
καί έγώ έπίσης τις θεωρώ σοβαρέ',,
πώς ένδιαφέρεται, στό θέατρο, νά δο
θεί προτίμηση σέ τούτη ή σέ κείνη
τήν κατεύθυνση, σέ τούτο ή σέ κείνο
τό θέμα, σέ τούτα ή σέ κείνα τά έρ
γα.
"Αν συμφωνώ μ’ αυτό τότε το
πραγματοποιώ,
άν δχι, τότε δέν το
προογματσττοιώ καί ή κυβέρνηση δέν
έχει Kocvtva μέσο καί καμμιά δυνοττο*
τητα νά κάνει τίποτα ένάντιά στην α
πόφασή μου, άλλο ούτε καί τό θέλει
έπίσης.

Μετάφραση II ΟΠΗΣ ΑΛ ΚΟΥΛΗ

Π Α Ι Χ Τ Η Κ Α Ν

ΣΤΟ
ΠΑΡΙΣΙ

°Ενας ηύντομος απολογισμός
τής θεατρικής περιόδου 1965-1966

Ά ν έπ ιχειρή σει κα νείς ftvav απολογισμό τ ή ;
θεατρικής δραστηριότητα; στό Π αρίσι, κατά τήν
τρίοδο 19βΓ> - 6 6 , θά διαπιστώσει πώς ή φε·
τεινή χρονιά ύπήρξε Ιδιαίτερα πλούσια από κ α λ 
λιτεχνική άποψη. Τ ά οικονομικά στοιχεία δμω ; δέν είναι καθόλου ευοίωνα γ ιά τό μ έ λ 
λον τού γαλλικοΟ θεάτρου. Ή πώληση εισ ιτ η 
ρίων παρουσίασε πτώση. 'Από τά έκατόν τριάν
τα έργα πού ανεβάστηκχν, μόνο τά δεκατρία
σημείωσαν ε Ισπρακτική έπ ιτυχία . Μερικά κά 
λυψαν άπλώ ; τά έξοδά τους κα ί τά ύπόλοιπχ
άφησαν μικρό ή μ εγά λο παθητικό. Κ ι άν ή άποτυχία οφειλόταν μόνο σέ κακό ρεπερτόριο ή
στήν ατελή σύνθεση τών θιάσων (τό πρόβλημα
τ ή ; διασποράς τών θεατρικών δ υ ν ά μ ε ι είνα ι
κι £δώ ο ξ ύ ), ή τιμω ρία θά ήταν δ ίκα ιη . “ Ομως
πολλά από τά έργα πού έπεσαν άδοξα άξιζαν
καλύτερη τύχη, ενώ αντίθετα σ ’ εκείνα πού ε ί 
χαν έπιτυχία περιλαμβάνονται κ α ί μερικά δ ε ί
γματα τού πιό συμβατικού λαϊκιστικοΟ θεάτρου.
ΟΙ λόγοι λοιπόν φ αίνεται νά είναι γενικότεροι:
τό ακριβό (σέ σχέση μέ τόν κινηματογράφο
αλλά καί μ έ τό κόστος τ ή ; ζω ή ς) είσιτήριο*
τό γεγονός δτι στόν κινηματογράφο μπορεί νά
πάει κανείς βποτε θ έλει ενώ γιά τό θέατρο θά
π.ρέπει νά τό έ χ ε ι αποφασίσει πρίν από μέρες
* * · νά έ χ ε ι κ λ ε ίσ ε ι θέσεις* ή εξάπλωση τ ή ;
τηλεόραση;· ή τάση (κ α ί ή ανάγκη) τών κα 
τοίκων τού Παρισιού νά περνούν τόν ελεύθερο
χρόνο τους στήν έξο χή , μακριά από τήν κου
ραστική μεγαλούπολη. Αύτό το τελευταίο είνα: στοιχείο καθοριστικής σημασίας.'
’ Αλλά τό φαινόμενο τής θεατρικής κρίσης,

πού πκρατηρείτκι βέβαια κα ί στήν 'Ε λ λ ά δ α , άπ χ ιτ εΐ -μιά Εμπεριστατωμένη μ ελ έτ η , πού δέν
είναι ό σκοπός αύτού τού σύντοιιου απολογι
σμού. “ Ας δούμε λοιπόν τά θεατρικά γεγονότα
τής περιόδου πού πέρασε.

Φ
Μ
Μ εγάλη έπ ιτυχία τού έ λ ε ύ θ ε ρ ο υ
θ ε ά τ ρ ο υ
ήταν τό «Π ο ι ό ς φ ο β ά 
τ α ι
τ ή
Β ι ρ τ ζ ί ν ι α
Γ ο ό λ φ» τού
*Έντουχρντ “Α λμ π η , σέ σκηνοθεσία Φράνκο Τσεφ ιρ έλ λ ι, πού π α ίχτη κε φέτος γ ιά δεύτερη συ
ν έχ εια χρονιά. Παράσταση έξοχη (στούς πρώ
τους ρόλους ή Μχντλέν Ι ’ομπενσόν κα ί ό Βαθ
μόν Ζ ερ ό μ ), άπέδοσε δλες τ ίς Αποχρώσεις τού
κειμένου χω ρίς ν’ άποφύγει τήν τολμΥ/ρότητα
δρισμένων σκηνών αλλά κα ί χω ρίς νά τήν άφήσει αδικαίω τη. ’ Ε π ίσ η ς γ ιά δεύτερη χρονιά
π α ίχτηκε ή ά ντιμ ιλιτα ριστική σάτυρα τού πρό-

vA voj

: «Στ?)ν άνοιχτή θάλασσαν.
Κ ά τω : «Τά τιαραβάν··.
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μονατιράκτων τού ΙΙολωνού πρωτοποριακού oyv
γρχφέα ΣλχβομΙρ Μ ρόζεκ: «2 τ ρ I π - Τ ή - ,
•Μ π ε ρ τ ρ ά ν», «Σ τ ή ν ά ν ο ι y - ·
0 χ λ α σ ο χ»'.
Jj

►*Φ

I I /προσφορά ΚοΟ έ π ι χ ο ρ η γ ο ύ μ .
νο υ
θ ε ά τ ρ ο υ
υπήρξε πολύ σημ αντιχή
κα ί βρήκε ανταπόκριση στους θεατές. Αυτή ή
εισπρακτική
επιτυχία όφ είλετα ι κυρίως σττν
επίμονη κ α λ λ ιέρ γ ε ια σχέσεων μέ τό κοινό, - φ
εφαρμογή τού συστήματος τών συνδρομητών, τό
σοοχρό ρεπερτόριο κ α ί τ Ις άρτιες συνήθως πα
ραστάσεις.
ωρα χαμένου Μπορίς Β ιά ν « Τ ό γ κ ο υ τ έ
τ ώ ν σ τ ρ α τ η γ ώ ν » .
Μ ιά κωμωδία,
πού, διακευασμένη — γ ια τ ί πολλά ευρήματα
της είνα ι κατανοητά μονάχα άπό τό γ α λλικό
κοινό— , θά ά ξιζε νά ανέβα στ εί σέ κάποιο α
θηναϊκό θέατρο.
’ Ιδ ια ίτερ η σημασία, επ ειδή καθιέρωσε ένα
νέο συγγραφέα μέ πολλές αρετές, είχ ε ή πα
ράσταση τού « Κ υ ρ ι α κ ά τ ι κ ο υ
π ε 
ρ ί π α τ ο υ »
τού Ζώρζ Μ ισ έλ. Τ ό μικρό
Στούντιο τών ΊΙλ υ σ ίω ν ΙΙεδίω ν ήταν κάθε βρά
δυ γεμάτο άπό τή νεο λα ία , πού αναγνώριζε τή
δ ική της άντικομφορμιστική διάθεση παρακο
λουθώντας 2να έργο όπου κ α τα γγ έλ λετα ι 6 μ ι
κροαστικός έφησυχασμός, τό βόλεμα στά φρα
στικά κ λ ισ έ , ή τύφλωση μπροστά σ τίς καθη
μερινές παραβιάσεις τής ελευθερίας (δ Ζώρζ
Μ ισέλ έγραψε τήν τραγί - κωμωδία του στή
διάρκεια τού πολέμιου τής ’ Α λγερ ία ς κ α ί θ έλει
νά δ είξει πώς δταν α π ειλείτ α ι
ή Ανθρώπινη
αξιοπρέπεια οί αμέτοχοι είνα ι τ ε λ ικ ά συνυπεύθυνοι).
Σημειώνουμε ακόμα τήν παράσταση τού « Η 
λιθίου
(διασκευή κ α ί σκηνοθεσία *Λντρέ
Μπαρσάκ) μ έ τόν αξιόλογο νέο ήθοποιό Ψ ιλ Ιπ
’ Αβρόν, τήν εμφάνιση τής Ζερμαίν Μοντερό στό
« Σ π ί τ ι
τ ή ς
Μ π ε ρ ν ά ρ ν τ α
Ά λμ π α» τού Λόρκα, κ α ί τήν παρουσίαση τριών

Μετά τήν παράσταση τής «Τ ρ ε λ λ ή ;
τ ο 0 Σ α γ ι ό» τού Ζιρωντου, τό Εθνικό
Λαϊκό Θέατρο, πού διευθύνεται από τόν Ζώρζ
Ούιλσόν, διάδοχο τοΟ Ζάν Βιλάρ, παραχώρησε
τή σκηνή του σ’ ένα νέο -συγγραφέα από τούς
πιό Ικανούς, τόν ’Αρμάν Γκαττί. Τό έργο του
«Τ ΐρ α γ ο ύ δ ι μ π ρ ο σ τ ά
σ έ δ υό
ή λ ε κ τ ρ ι κ έ - ς
κ α ρ έ κ λ β ς*, βασι
σμένο στήν υπόθεση Σάκκο - Βαντσέττι, συνδυ
άζει τό έπαιναστατικό περιεχόμενο μέ έξίοου
επαναστατική μορφή. Ή παράστασή του δί
χασε τή γαλλική κριτική. Έκβΐνα πού δέν
μπορούν νά δεχτούν παρά ένα θέατρο στηριγμέ
νο στίς τρεϊς περίφημες ενότητες (χρόνου, τό
που, δράσης) μίλησαν γιά άναρχούμενο ανορ
γάνωτο κείμενο, ενώ οί όπαδοί τής μοντέρνας
δραματουργίας χαρακτήρισαν τό έργο τού Γκαττί
μοναδικό πείραμα στ ή ; Ιστορία τού γαλλικού
θεάτρου.
Τό Όντεόν - Τεά τρ ντέ Φράνς (διεύθυνση
Μαντλέν Ρβνώ — Ζάν Λουί Μ παρρώ), μετά τό
σπαρακτικό δράμα τής Μαργκερίτ Ντυράς ^Μέ
ρ ε ς
δ . λ ό κ λ η ρ ε ς
μ έ σ α
α τ ά
δ έ ν τ ρ α » · , δπου θριάμβευσε ή Μαντλέν Ρενώ,
ε ίχ ε τήν τόλμη νά παρουσιάσει ένα από τά πιό
δύσκολα — κ α ί «Ιερόσυλα-— κ είμ εν α τού νεό
τερου γαλλικού θεάτρου. ΊΙρ ό κ ειτα ι γ ιά τά
«II α ρ α 6 ά ν», τό καταλυτικό ποιητικό έργο
τού Ζάν Ζ ε ν έ , πού άνεβάστηκε επάξια άπό τόν
Ροζέ Μπλέν κ ι έδωσε στήν Μαρία Καζαρές τήν
ευκαιρία μιάς μοναδικής έρμηνείας.
’ Α κόμα, τό Θέατρο τού ’ Ανατολικού Παρι
σιού (Τ εά τρ ντέ λ* *Έστ ΙΙα ρ ιζ ιέ ν ), πού βρί
σκεται στή συνοικία Μ ενιλμοντάν, παρουσίασε
μ ιά σειρά έργων μέ θέμα τό πάθος τής εξου
σίας κ α ί τού πλούτου. Ξεχώ ρισε 6 « Τ u p κ α ρ έ »
τού Λ εσά ζ.
Τ έ λ ο ς , στήν άπρόσιτη ώς τώρα γ ιά τό μον
τέρνο θέατρο
Κ ο μεντί ΦρανσαΙζ
άνεβάστηκε
ή
« II ε ί ν α κ α I ή Δ ί ψ α » ,
τελευ
ταίο έργο τού Ίο ν έσ κο .

··•
Δέν είναι μικρότερης σημασίας ή εμφάνιση
μερικών σοβαρών δημοτικών θεάτρων στά παρ ι σ ι ν ά
π ρ ο ά σ τ ε ι α .
Ή περιοχή

"Ανω άριστερά ; «Τραγούδι μπροστά σέ δυο ?)λεκτρικέζ
κλες». Κάτω άριστερά: « 'Η Πείνα και ή Α ίγα». Αεξιο·
«Θ εέ μου τ ί όμορφος πόλεμος !»

, Γον «πέρις δήμων» — Αν Εξαιρέσουμε ιό Με.‘,λμ0τ ; 4 ν— αποτελούσε Ας πρόσφατα θεατρι
κή έρημο. Χτά τελευταία δυό χρόνια, μέ τήν
(έξαιρετι** περιορισμένη) οικονομική έν&σχυοτ/τών δήμων, νέα θέατρα ξεφυτρώνουν σ ι γ άοιγί. χΑρ**1 "'ή'·' άποστολική πραγματικά διά
ς--η μερικών νέων σκηνοθετών καί ήθοποίων.
’ \τ/ αυτή τήν κίνησή (σίγουρα σέ λίγα χρό
νια θά μπορούμε νά μιλάμε γιά όργασμό) ξε
χώρισαν τρεις παραστάσεις, Ανώτερες άπό πολ
λές παρισινές:
*Ιί «’Α ν ά κ ρ ι σ η » τοΟ ΙΙέτερ Βά ις, στό
θέατρο τής Κοινότητας τού ‘ϋμπερβιλλιέ (διι ΰθυνση Γκαμπριέλ Γκαρράν). Έ ρ γ ο - ντοκου
μέντο ή «’Ανάκριση» στηρίζεται στό υλικό τής
5(χης τών δημίοχν τού ‘Άουσβιτς, που τέλειωοε πέρσι τό καλοκαίρι στή Φραγκφούρτη.
« θε έ μου, τ ί ό μ ο ρ φ ο ς π ό λ ε μ ο ς » ,
ir .i τό Τεάτρ ντέ - ζ - Ά μα ντιέ, στή Νανχέρ.
Ένα πνευματωδέστατο μιούζικαλ, σάτιρα τού
Α' ΙΙαγκοσμίου Πολέμου. Διασκευή τού έργου
πού είχε παρουσιάσει τό θήατερ Γουώρκσοπ τής
Ίζόαν Αίττελγουντ στό θέατρο τών Εθνών, ό
που καί πήρε τό πρώτο βραβείο. Ί ϊ γαλλική
διασκευή άνεβάστηκε μέ εύρηματικότητα καί
χέφι άπό τόν νέο σκηνοθέτη Πιέρ Ντεμπώς.
Μόττο τή; παράστασης μιά φράση τού Βαλερύ:
«Ό πόλεμος είναι ένας άλληλοσκοτωμός ανθρώ
πων που δέν γνωρίζονται, πρός τό συμφέρον
άνθρώπων που γνωρίζονται αλλά όέν άλληλοοαοτώνονται*.
«X ό π λ α ! Ζ ο 0 μ ε», στό Δημοτικό θέατρο
Ζεράρ Φιλίπ — προάστειο ΣαΙν Ντενί.
"Ενα
δείγμα τού πολιτικού θεάτρου*, που πρωτοπαρουσιάστηκε άπό τόν Έ ρ β ιν Πισκάτορ τό 1927 ,
δάν Εναρκτήριο έργο τής ΙΙισκάτορ · Μπύνε. θέμζ του ή αδυναμία προσαρμογής ένός επανα

στάτη στήν μίζερη, αντί ηρωική περίοδο πού Α
κολούθησε τήν ήττα τής επανάστασης. Ό συγ
γραφέας, 6 σπαρτακιστής Έρνστ Τόλλερ, πού
θεωρείται από πολλούς πρόδρομος τοΰ Μπρέχτ,
Εκπατρίστηκε από τή Γερμανία τήν εποχή τής
άνόόου τον ναζισμού καί εγκαταστάθηκε στήν
’Αμερική, όπου — άπαρράλαχτα μέ τόν ήρωά
του — αύτοκτόνησε Απογοητευμένος στά 1939 .
Ί Ι ωραιότατη γαλλική παράσταση (σκηνοθέτης
δ Ζοζέ Βαλβέρντ) Αφιερώθηκε στή μνήμη του
ΙΙισκάτορ, πού πεθανε λίγες μέρες πρϊν άπό τήν
πρεμιέρα.
ft#
Τελειώνουμε
μέ τό θ έ α τ ρ ο τ ώ ν Έ θ ν ώ ν, τό σημαντικότερο γεγονός τής Αρχής
τοϋ καλοκαιριού. Ί Ι έφετεινή εκδήλωση άρχισε
μ’ ένα διάσημο λαϊκό θέατρο, τό ΙΙίκκολο Τεάτρο τοΟ Μιλάνου (διεύθυνση ΙΙαολο Γκράσι —
Τζιόρτζιο Χτρέλερ), πού παρουσίασε ύποδειγματικά τήν κωμωδία τοΟ Πκαλντόνι
«Καυγά
δ ε ς σ τ ή ν Κ ι ότ ζ ι α», κατά σκηνοθεσία τοΟ
Χτρέλερ."Αλλες παραστάσεις: ό « Ί Ι λ ί θ ι ο ς»
τού Ντοστογιέφσκι άπό τό θέατρο Γκόρκι τού
Λένιγκραντ, τό « Έ γ κ λ η μ α κ α ί τ ι μ ώ *
ρ ί α» άπό τό Λαϊκό θέατρο τής Βαρσοβίας, δ
« Δ ρ ά κ ο ς » τού Γιεβγκένι -βάρτς άπό τό ΝτόΟ
τσες Τεάτερ τού ’Ανατολικού Βερολίνου, δ « Π ι 
σ τ ό ; π ρ ί γ κ ι π α ς * τοΟ Κάλδερον άπό τό
θεατρικό Εργαστήρι τού Βρόκλαβ καί τό «Κ αρ ά 6 ι* τού Κέννεθ Μπράουν άπό τό αμερικα
νικό Λίβιν θήατερ. Μέσα σ’ ένα μήνα, τό κοι
νό μπορεί νά Ιρθει έτσι σ’ έπαφή μέ μερικές
άπό τίς πιό ένδιχφέρο·>σε; Ερμηνευτικές τάσεις
τού σύγχρονου θεάτρου. "Ενα σοβαρό κενό δμως:
ούτε ένας θίασος άπό τήν Ά σ ία καί τήν ‘Αφρι
κή.
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Λ

(Ζ ω γ ρ α φ ικ ή · Α ϊ&ουσες «Μ έ ρ λ ιν » και

*Η «έργαιοίοι τοΟ Τσαρούχη έ χ ε ι κατακυρωθεί
από καιρό
σ’ ένα υψηλό επίπεδο μέσα στήν
νεοελληνική κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή παραγωγή κα ί πρα
γμα τικά ή πρόσφατη έκθεσή του στή γκα λερί
Μ έρλιν
μ&ς έδ ειξε πόσο 6 κ α λ λ ιτ έχ ν η ς έ χ ε ι
συνειδητοποιήσει τά εκφραστικά του μέσα. Τόν
βλέπουμε έτσι νά μήν απομακρύνεται άπ’ τά
γνωστά του πλαστικά συμπεράσματα
κα ί νά
δ ίνει καινούριες μορφές πού αποτελούν τήν προ
έκτασή τους. Οί άέρηδές του παρουσιάζονται
σέ πολλές περραλαγές καί τό σημαντικό είναι
πώς οί παραλλαγές αυτές δέν περιορίζονται στή
σύνθεση α λλά κυρίως έπεκτείνονται κα ί στήν
πλαστική γλώσσα πού χρησιμοποιεί γ ιά τή δια
τύπωσή του. Διαπιστώνουμε πώς b κα λλιτέχνη ς
προσανατολίζεται σήμερα σέ μ ια σταθερή σκού
ρα κ λίμ α κ α , πού τήν καταγωγή της μπορούμε
νά τήν άνιχνεΰσουμε ατά πρώτα Ιρ γ α του, πού
παρουσιάζονται στήν αναδρομική του έκθεση,
στή γκα λερ ί «“ Λ-στορ». Κ ι άν αυτό γίνετα ι σή
μερα σέ βάρος κ ά π ο ια ; «σχετικά εύ κ ο λη ; ζωγραφικότητας, πού ή καταγραφή της στ* όνο
μα τοΟ Τσαρούχη, αποτελεί μ ιά παρεξήγηση
π λα τειά διαδεδομένη ανάμεσα στους κάθε λογής θαυμαστέ; του, προσδίδει όμως στά πρόσ
φατα Ιρ γ α του τήν ευκαιρία μι&ς μεγαλύτερης
σταθερότητας, πού αποτελεί ίσως ένα πιό τ α ι
ριαστό συμπλήριομα στό σχέδιό του, πού τό
κρατά πάντα στιβαρό κα ί στήν ελεγμένη δομή
τής σύνθεσής του. - έ μ ερ ικά έργα του, πού
είναι καμωμένα πάνω σέ τσιμεντόπλακες, τόν
βλέπουμε νά επαναλαμβάνει μερικά απ' τά παλιότερα
χαρακτηριστικά
του μοτίδα,
ιδίως
στούς χορούς τών ναυτών, όπου διά τό αποτέ
λεσμά του άποχτά
μιά μονιμότερη ύφή πού
προσεγγίζει λίγο - πολύ
τήν τυπικότητα τού
καθιερωμένου. Ιτο ύ ς άέρηδές του ωστόσο, πού
είναι καμωμένοι πάνω «στό ίδιο Ολικό, βρίσκου
με μ ερ ικές καινούριες ή πολύ παληές α πηχή
σ εις, έτσι πού οί λα ϊκ ο ί νέοι πού τούς παρι
στάνουν νά φαίνονται σάν βυζαντινοί ασκητές.
Δε κ είν α π ά λι τά το-πεία μέ τούς ναύτες, πού
καθισμένοι στά βράχια κυττάζουν πρός τήν ά λ 
λ η μ ερ ιά , ανακαλύπτουμε μ ιά στερεότητα, πού
δέν καταστρέφει καθόλου τό λεπτό, νοσταλγικό, τό ρομαντικό κ λ ίμ α τού έργου. Ό μεγάλος
ναύτης έ χ ε ι ύποστεΐ κ ι ’ αυτός μιαν επίδραση
στή χρωματική του επεξεργασία, -τ ό σχέδιό

«~Αοτοο*

του απόμεινε λ ιτ ό ς κ ι όσο γίν ετα ι πιό άντικ^.
μβνικός, μ ά τό λυρικό του στοιχείο 6ρή/.ε
εύκαιρία νά έκδηλωθεΤ στό πρόσωπο, στά ρού
χ α , στό φόντο, γ ιά νά έγκα τα λειφ τεί στά -/ί·
ρια μέ τό φωτογραφικό σχέδιο, τόν λιτό πλεσμό στά φωτεινά μ έρη, πού αφήνουν τά αν.ιε
ρά νά βγαίνουν μόνο μ έ τή ζεστή προετοιμα
σία τού πίνακα. ’ Ανάλογη πολλαπλότητα στά
πλασμό Οά παρατηρήσουμε κα ί στό Θεόφιλο, καί
μάλιστα στό ιιεγάλο πορτραίτο του, καί στήν
ατέλειω τη αυτοπροσωπογραφία του, όπου μπομεγά λ α μέ ρη . η : -ά ; τ ίκοντα ·. άνετα χαΐ
μόνο μ έ τό σίγουρο σχεδίασμά τους. ’ Ε κ εί 3τηρότερη τούτη διάθεσή του φαίνε
ται Ακόμα έντονότερη είναι τά καφενεία δκω;
Μ . ήνης. Τ ά καφενεία τή;
'Ομόνοιας είναι στήν ουσία παραλλαγές, πού
πλησιάζουν ίσως άρκετά τ ΐ ; επαναλήψεις, κα·
ληότερων έργων του. " Ε χ ε ι κ ι :λ · λ η φορά πα
ρουσιάσει Ιρ γ α μ* αυτή τήν αύστηρά αρχιτε
κτονική διάθεση,
Α ντικειμ εν ική ς απεικόνιση;
αύτών τών ίδιων κτιρίω ν,
όπου τό χρβμα
παραμέριζε κ ι άπόμενε μόνο σάν τόνος, χω
ρίς όμως νά πχρκγνο>ριστεί κα ί τό ζωγραφιά
του βάρος, -ήμ ερ α συναντούμε μ ιά συνεπή κα
τάληξη αυτής τής ίδιας διάθεσης. Τ ό Αρχι
τεκτονικό σχέδιο, σάν μεγέθυνση μιΟς φωτογρα
φ ίας, ήταν προοπτικό γύμνασμα, κρατά τόν
πρώτο, τόν βασικό ρόλο. Κ ι δν τό χρώμα ψποχω ρεϊ μπροστά στήν αυστηρή του όργάνωσΛ γιέ
νά περιοριστεί κάποτε μόνο στό κιάρο - σκούρο,
βρίσκει τόν τρόπο νά δηλώσει καθαρά κάποιο
νέο έφέ στή ζωγραφική τού Τσαρούχη, τή Χορι
κή του παρουσία καί νά δημιουργήσει μερική
συναρπαστικές αντιθέσεις μέ τά φωτεινά |^*
ρη, κάτι ανάλογο μ έ κείνο πού επ ιχ ειρ ε ί μέ τά
φωτεινά ζεστά του στοιχεία στό θιύρχκα
Θεόφιλου ή τό κόκκινο μπλουζάκι πού φόρε^
οτόν εαυτό του στήν αυτοπροσωπογραφία
Οί δρόμοι τής Μυτιλήνης αποπνέουν μιάν δλ':
λ η ατμόσφαιρα χωρίς ωστόσο ν’ Απομα*Ρ°*
νονται άπ’ τή διάθεση τών καφενείων τοο.
Τ ά προοπτικά σχέδια τών κτιρίων του φτάν^;
ώς τήν τυπικότητα μέ τ ίς λεπτομέρειες καί ^
γραμμική τους ανάπτυξη, εδώ είσαι σχεδόν 9έ**|
βαιος πώς ε χ ε ις πια νά κάνεις μ έ κάποιο r w
τογραφικό κόλπο. Κ ι όμως τά Ιρ γ α είναι ν®'
γραφισμένα, γίνονται ζωγραφική Ακροβα'***

u> gvx τίποτα, τόσο στήν Οργάνωση της σύνθ©στ;ς, όσο χ α ΐ στή λ ιτ ή , στή δευτερεύουσα
μπροστά στό Αρχιτεκτονικό του σχέδιο, χρω
ματική τους επεξεργασία. Τ α λουλούδια του

/

κρατούν ίσως μ ια τυπικότερη σύνδεση μέ κά 
ποιες παλιότερες μόρτες του, κ ι ίσως νά φ αί
νονται,
μερικά τουλάχιστον,
κάπως πέρηρα
μέσα στην αίθουσα τής έκθεσης.

Κ ο ο ^ κ ΐό ό τ ζ ο ν λ ο ζ

•Ο Γιώργος Κοσμαδόπουλος εξέθεσε στή';
αίθουσα Ζαχαρίου τοπία κ α ί νεκρές φύσεις,
δλα ζωγραφισμένα μ έ τή γνωστή ιμπρεσιονι
στική νοοτροπία του. Π ρέπει νά πούμβ πώς
ένώ σέ μερικά έργα του μ έν ει σέ μ ιά τυπική
επανάληψη τής πλαστικής αυτής διαλέκτου, ό
πως διαμορφυύθηκε στή Γ α λ λ ία από τήν αρχή
της, όπάρχουν κ ι άλλα όπου δ κ α λλιτέχνη ς
χάνει μιά προσπάθεια, ά λλοτε περισσότερο κι
άλλοτε λιγότερο πετυχημένη, ν* αποδώσει τό
έλληνικό φώς, μέσα Απ’ τήν τεχνοτροπία του,

Λημ.

—

(Ζωγραφική - Αϊΰονσα Ζαχαρίον)

προσαρμόζοντάς την στά ντόπια δεδομένα. Έ τσι βλέπουμε κα ί τό σχέδιό του νά διαδραμα
τ ίζ ε ι διαφορετικό κάθε φορά ρόλο, κ ι ενώ α λ 
λού οί όγκοι του πάνε νά εξαϋλωθούν μέσα
στους ατμοσφαιρικούς Ιριδισμούς άλλου δ ια 
σώζουν αρκετά πράματα απ’ τήν ά τ ικ ειμ εν ικ ή
ύπόσταση τού αντικειμένου. Ή
νής κ α ί κα λής ποιότητας,
ανάλυση

ή

μοναδική

Ολη του, διαφα

είναι σέ τελευταία

προσωπική προσφορά τού

κ α λ λ ιτ έχ ν η .

(ΧΖ8 λλθ.ΟΙ()?)ζ (Ζωγραφική · Λϊϋονοα

Ό Δημήτρης Σακελλαρίδης παρουσιάζεται
στή γκαλερί 4 2 , γ ιά πρώτη φορά μέ Ακόυα·
ρέλλες. Κ Ι ναι γεγονός ότι περνά στή λαφριά
του Ολη μ ερικές κα τα λήξεις πού αποκόμισε α
πό τήν προηγούμενη έργασία του στή βαρεία
του Ολη. Σ ' δλα του τά έργα 6 Σχ κ ελ λα ρ ίδης παρουσίαζε άνθρούπινες φιγούρες κα ί μά
λιστα γυμνές. ΜΑ βρίσκεται, φυσικά, πολύ μχχρυά άπ* τήν άπλή σπουδή ένός γυμνού. Οί φ ι
γούρες του τού γίνονται έδώ σύμβολα ενός κό
σμου Ανάκατου πού δέν τού λ ε ίπ ε ι κάποιο δρα
ματικό στοιχείο. Οί μορφές του πλάθονται μέ
μέσα λ ιτ ά χωρίς πλαστικές ύπερβολές. Συνή
θως στέκονται, δέν κάνουν καμιάν ένέρ γεια .
Μά κι όταν κάποτε κινηθούν δέν χάνουν τίποτα
Απ’ τήν τραγικότητά τους. Ή όργάνωση τού
πίνακα είναι αυστηρή κ α ί τά γωνιώδη σχήμα
τά του, πού τά περνά μέ τήν ίδια άνεση στό
βάθος δπω; κα ί σέ μέρη τ ή ; φ ιγούρα; του,
Αποδίνουν μιά στερεότητα στή σύνθεση. Π άλι
καί σέ τούτη τή φάση τ ή ; εργασίας του 6 Σακελλαρίδης δέν καταφεύγει σέ καμιάν έξωτεριχή Χάρη ή κομψότητα, οί μορφές του ζοΰν
μύνο χάρη ατήν εσω τερική συνοχή τους. Γ ια
τήν ερμηνεία τού χώρου ό Σα κελλα ρίδης στέ
κεται βασικά σέ μ ιά χρωματική προοπτική,
μέ παράθεση μεγάλω ν επιφανειώ ν, σχετικά μέ
τό μέγεθος τού πίνακα, σέ χρώματα πού μπο
ρούν νά καθορίζουν μ ιά κάποια θέση τών π λ ά 
νων του, νά δίνουν μ ιά προτεραιότητα πότε στή
φιγούρα πότε κ α ί σέ μερικά σ το ιχεία τού βά*°°S* καί μ ερ ικ ές φορές αυτό καθορίζει κα ί
τήν πλαστική στάθμη τού έργου του. Σπάνια
Βλέπουμε στή σύνθεσή του χρωματικά στοιΧ£ια τού αυτού επιπέδου καί στίς περιπτώσεις
δημιουργεΐτ-αι μ ιά σύγχυση γ ια τ ί δέν
π?οσφέρεται στην δράσή μας κάποιος, βοηθητι
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κ ό ; Ισ τω , διαφορισμός.
Τ ό σχέδιό του, έστω κα ί χωρίς νά είναι
πάντα δλότελα όρατό, διαδραματίζει πάντα
σημαντικό ρόλο μέσα στίς συνθέσεις του. ‘Α 
γαπά συνήθως τά μουντά χρώματα κα ί αυτό
δ ίνει μιάν ευχέρεια στό πλάσιμό του. 'Υ π ά ρ 
χουν δμω ; κα ί σ τιγ μ ές πού κάνει τολμηρά τήν
εμφάνισή του κάποιο δυνατό κόκκινο ή πράσι
νο, πού έναρμονίζεται σχετικά άνετα μέ τά
ψυχρά ρόζ πού χρησιμοποιεί στή σάρκα του,
ενώ τό μαύρο, είτε σέ κατάσταση έντονη ή ά
τονη τό χρησιμοποιήσει, κινητοποιεί πάντα
μέ τήν παρουσία του τά σχήματά του. Ή χρω
ματική του αυτή έπεξεργασία, δασική κα ί
στοίχε ιώδης ώς ένα βαθμό, δέν έρχεται σέ κ α 
μιάν αντινομία μέ τήν επανάληψη τών παραλ
ληλογράμμων του μέσα στή σύνθεση κ α ί συ
χνά συμβάλλει γιά τήν απόδοση μιας μ εγα
λύτερης στερεότητας.
Στήν τεχνική του δ κ α λλιτέχνη ς είν α ι Απλός
άλλά όπωαδήποτε αποτελεσματικός. Ε ίν α ι φα
νερό πώς κ α τέχ ει τό υλικό του, παρόλο πού
συνήθως προτιμά νά τό χρησιμοποιεί σέ μ ιά
κατάσταση αρκετά πυκνή, πράμα πού τού ε π ι
τρέπει μ ιά πολυστρωματική επεξεργασία, του
λάχιστον σέ μερικά μέρη τού πίνακα. Έ τ σ ι
π λη σ ιά ζει κάπως στήν τέμπερα, εδώ κ ι ε κ ε ί,
;ιά αύτό δέν ζημιώ νει τό αποτέλεσμα, γ ια τ ί
δ Σα κελλα ρίδης δέν άποζητεϊ ιδιαίτερα δια
φ ά νειες, δέν στηρίζει τήν έργασία του σέ τα
χυδακτυλουργικά ευρήματα. ’ Ε κ είν ο πού απο
τ ε λ ε ί τή βάση τής δουλειάς του είναι κυρίως
ή προβολή ενός δικού του ψυχολογικού κ λ ίμ α 
τος πού εκφράζει τήν αγωνία τού ανθρώπου,
μιάν αγωνία πού κάποτε φτάνει νά σού μεταδώ
σει μιάν έντονη κατάθλιψη, κα ί πού κατα
ξιώ νεται καλύτερα μέ τούτο τό Ολικό.
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Βονλγαροί

Ζ Ο ,λ λ ίΤ 8j ( Τ Ε ζ

'Γ ί έκθεση τών Βουλγάρων κα λλιτεχνώ ν, πού
δργανώθηκε στό Ζά ππειο, πρέπει να χ α ιρ ετι
στεί σαν ευ τυ χή ; απαρχή τής πνευματικής ε π ι
κοινωνίας ανάμεσα στους βυό γ ειτο νικ ο ύ ; λ α 
ο ύ ;, πού μπορεί νά συμβάλλει αποτελεσματικό
τερα άπό κάθε άλλο μέσο στήν αλληλοκατανόη
ση κα ί τόν αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα ατούς
δυό .λαούς. Οί Βούλγαροι μάς έδειξαν μιά
πτυχή τουλάχιστον απ’ τήν κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή του;
δραστηριότητα κ ι αύτή ή πτυχή είδωμένη άπύ
καθαρά κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή πια σκοπιά έπ ιτρέπ ει τη
διατύπυ)»ση βρισμένων γενικών διατυπώσεων.
Σ τ η ζω γραφική τών Βουλγιάρων καλλιτεχνώ ν
βρίσκουμε δλόκληρη τήν ευρωπαϊκή πλαστική
αντίληψ η, έκεΤ πού έφτασε ώ ; κάπου στά μ έ
σα τού μεσοπόλεμου, συχνά μάλιστα μέ μ ιά
μορφή αρκετά τυπ ική. Τόσο δ ιμ π ρ εσ ιο νισ μ ό ς,
δσο κ ι αρκετές άπ’ τ ίς μετα ϊμπ ρεσιονιστικέ;
τάσεις αντιπροσωπεύονταν στήν έκθεση αύτή.
Χα ίρεται καμιά φορά τή στερεότητα κα ί τήν
επ ιμ ελη μένη επεξεργασία τού αποτελέσματος
σέ μ ερ ικά έργα, πού είναι όμως καμωμένα
πάνω στά πρότυπα μ ιά ; τ έ χ ν η ; πού στήν έπο·
χ ή τ η ; μόνο ε ίχ ε τό δικαίω μα νά θεωρείται
ρεα λιστική, 'ϋστόσο δέν Οά ήτανβ ύπερβολή, κι
ούτε θά προδίνajw τήν αποστολή τ ή ; ζω γραφι
κ ή ς, όσο κ ι δν αύτό ένοχλεί μερικούς ανιστόρη
τους καθαρολόγους, Αν λ έγ α μ ε πώς άπό μ ερ ι
κ έ ; εικονογραφήσεις μ έ σκηνές άπ' τή ζωή
τού γειτονικού j i a ; λαού, πληροφορούμαστε γιά
μερικά αληθινά συγκινητικά περιστατικά άπ’
τ Ις χαρές κα ί τ Ις κατακτήσεις έν ό ; λαού πού
μπήκε στό δρόμο τ ή ; ανασυγκρότηση; κ α ί τ ή ;
Α λη θ ινή ; δημιουργίας στόν οίκονομικό κα ί γ ε 
νικότερα στόν κοινωνικό τομέα. Π ολλές δμω;
φορές λ ε ίπ ε ι άπ’ αυτές τ Ις Θθματογραφικέ;
εικονογραφήσεις ή παλστική εκείνη έπεξεργασία, τό Ιδιο τό πλαστικό περιεχόμενο, πού τ ε 
λ ικ ά καταξκόνει ένα έργο τέχνης.
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"Ε ν α δλλο άκόμα στοιχείο, πού πρέπει ν*
αναφέρουμε είναι πώς άπ’ τή ζωγραφική τούτη
απουσιάζει έντονα ή πλαστική άξιοποίηση τού
πλούσιου ζωγραφικού φολκλόρ τής Βουλγαρίας.
Κ ι όταν λ έμ ε αξιοποίηση δέν εννοούμε τήν
Αναπαράσταση λαϊκών σκηνών, ούτε τά ζω
γραφισμένα μαννεκέν πού φορούν εθνικές ενδυ
μ α σ ίες. Τό ζωγραφικό του; φολκλόρ, δπω ; τό
ξέρουμε νά έκδηλώνεται σέ πολλούς τομείς τής
λ α ϊκ ή ς του; τέχ νη ς, παρέχει ασφαλώς πλού
σιο Ολικό στήν αφετηρία γ ιά τή δημιουργία
μ ιδ ς έθ ν ικ ή ; ζω γρα φ ική; δράσης, πού vcgiiζουμε π ώ ; απουσιάζει αδικαιολόγητα άπ* τή
ζω γραφική τούτη κ α ί σάν αποτέλεσμα, κυρίως
δμω ; σάν αίσθηση. Μ ιά τέτοια στάση θά μπο
ρούσε νά γονιμοποιήσει τήν δράση τών κ α λ λ ι
τεχνών κ ι ϊσ ω ; θ’ άπόδινε έργα μέ πιό έντονη
έθνική συνείδηση, δπω ; δέν τήν αποδίνει τ ελ ι-

(Ζω γραφική, Γ λυ π τικ ή

—

Ζάππειον)

κά κ α μ ιά αναπαράσταση σκηνών άπ’ τή ντόπια
αγροτική ζω ή, πού μάλιστα τδ γεγονός δτι
κρατούν έναν άμεσο κα ί στοιχειώδη παθη
τικό χαρακτήρα, μ ειώ νει 6ποιοσδήποτε τήν |παφή μαζί τους.
Αυτό δεν θά π ει πώς δεν ύπ άρχουν μερικά
κ α λή ς π οιότητα ; έργα, άνεξάρτητα άπό τήν : ·
πανάληψη των συμπερασμάτων μερικών άπ* τΙς
πιό γνω στέ; περίοδε; τ ή ; γ α λ λ ικ ή ; ζωγραφι
κής,* πού ιδιαίτερα φαίνεται νά ένδιαφέρουν
τούς κ α λ ιτ έ χ ν ε ; τ ή ; γ ε ιτ ο ν ικ ή ; χώρας.
ΙΙροσωπικότερη θά πρέπει νά δούμε τήν προαφορά μερικών κα λλιτεχνώ ν, πού παρόλο πού Oi
ήθελαν νά είνα ι τακτοποιημένοι μέσα σ’ ένα
αυστηρά σχηματοποιημένο πλαστικό πλαίσιο,
σέ μ ιά ν δλότελα γνονστή κ α ί καθιερωμένη τε
χνοτροπία, βρίσκουν τόν τρόπο νά σπάσουν κά
πως τήν Ακαμπτη αύτή τυποποίηση καί νά
δώσουν μ ιά δ ική τους επεξεργασία πού επί
τέλους διασώζει κάτι κ ι άπ* τήν προσωπική
του; συγκίνηση.
Ό
Λαβρένοφ είνα ι έ ν α ; γνήσιος λαϊκός
κ α λλιτέχνη ς μέ προσωπική αϊσθηση κ ι ένα δ·
ραμα πρωτόγονο, σχεδόν π αιδικό. Ί ’πάρχει Α
σφαλώς μιά διακοσμητική ύπερβολή στό έρ
γο του, πού τήν δέχετα ι ό τρόπος τής εργα
σ ία ; του κ α ί ή γωνία τ ή ; δράσή; του. Είναι
Ασφαλώς 6 πιό προσωπικός ζωγράφο; δλόκλη·
ρης τ ή ; έκθεσης, κ α ί γι* αύτό α ξίζ ει νά μνη
μονευτεί ιδιαίτερα.
Στ ή χαρακτική ύπάρχει μ ιά εύρεία κλίμακωση αναζητήσεων. Υπάρχουν τυπικά είκονο
γραφικά γραφικά έργα, καμωμένα ϊσως γιά νά
εικονογραφήσουν, κατά τρόπο άρκετά γνωστό,
κανένα κείμ ενο . Ε ίν α ι καμωμένα σύμφωνα Hτήν αντίληψη τής σ ε λ ίδ α ; τού τυπογραφείου.
Υπάρχουν δμ ω ; κ α ί μερικά ά λλ α , πού ξεφεύ
γουν άπ* αύτή τήν αντίληψη κ α ί δημιουργούν
έργα αύτόνομα ζωγραφικά, δπου αναζητούν κα
μιάν ευχάριστη ύλη πού κάποτε δμω ; μένε·,
μόνο σ’ εξωτερικά στο ιχεία . Κ ι δμω ; εν*;
π α λη ό ; κ α λ λ ιτ έχ ν η ς , ό Σταΐκοφ , είναι δ
στορης, ό αληθινός γραφίστα; πού μ έ τό Α'
σπρο μαύρο του εικονογραφεί σωστά, παρόλη
τήν τυπική του προσκόλληση σέ μ ιά γνωστή
τ εχ ν ικ ή .
Στ ή γλυ π τική β λ έπ ει κα νείς κ ι εκ εί μιΑ '° '
π ικ ή ρεα λιστική σχολή πού ή έφαρμογή ' V
βγά ζει έργα διαφορετικών καλλιτεχνώ ν μά ^
σο μέσα στήν ίδ ια αντίληψη πού ν ο μ ίζει; δτ.
εκθέτει μόνο ένας, ή τό πολύ δυό κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς
Γ εν ικ ά τά γλυπτά τούτα έχουν μ ιά διάθεση μν^
μ εια κ ή , είναι δμω ; άρκετά βαρειά καί κΑτ.&>»
εξω τερικά στό πλάσιμό τους.

'Ομαδική

(Ζωγραφική ,Κ ερ α μ εικ η

Στίς Ν έες Μορφές, σέ μιαν όμάδική έκθεcr, παρουσιάζουν τα έργα το υ; εξη κ α λ λ ιτ έ 
χνες, γνωστοί οι περισσότεροι από προηγού
μενες εκθέσεις τους. Ό Κώστας Κηλαηδώ νης έ 
μεινε πάλι στόν ποιητικό ένοραματικό του χώρο
και τό παιδικό του δραμα βρήκε τόν τρόπο να
παρουσιαστεί μέ μιάν έντονη πολυχρωμία. Σζ
μερικέ: του σ τιγμ ές ένσωμάτωσε στό έργο του
καί μερικά άναφομοίωτα, έξω τερικά κα ί διακοαμητικά στο ιχεία , έ γ ιν ε βμως φανερό πώς
γενικά τραβά σ’ έναν δρόμο ω ριμότητα; καί
μεγαλύτερη; συνέπειας. Ή
Κούλα Μαραγκό·
ποόλου παρουσιάστηκε αυτή τή φορά μέ ύλη
πιό έλαφρά. 'Ανανέωσε τό βρομά της βίνοντάς
του κάποιο άέρινο ύφος, που ε ίχ ε κάποιο τόνο
λυτρωτικό, δπωσδήποτε περισσότερο προσωπι
κό από κάθε προηγούμενη εμφάνισή τ η ς. Σ ’
έλάχιστβς βμως στιγμές ξεπέφ τει σέ ατμοσφαι
ρ ικ ές γλυκούς τόνους. Ε κ ε ίν ο
πού μ ένει
πάντα στό έργο της είναι ή γερά καταχτημένη
δομή Τ η ; κα ί τό έντονο χρωματικό της δυ
ναμικό. μ ιά αφομοιωμένη τ εχ ν ικ ή , πού μπο
ρεί νά υπηρετεί άνετα τίς διαφορετικές όψεις
τού δράματός τ η ς. Ό ΙΙά ρις ΙΤρέκας όπ λισμίνο; μέ τ ίς καταχτήσεις του απ' τή θητεία του
οτήν άφηρημένη τέχνη κα ί κρατώντας δλες
εκείνες τ ίς διαφ άνειες μ ιά ς έλαφρ&ς Ολης,
πού είχ ε τόσο έντονα άφομοιώοει από τήν π α
λτ,ά του επίδοση στήν άκουαρέλλα,; γυρίζει στίς
μεγάλε; προχο>ργ/μένες παραστατικές σ υ ν έσ εις
πού διατηρούν πάντα ένα ύφος μ νη μ εια κό ..
-*.ή φάση του αυτή έ χ ε ι ένα στοιχείο βύρύ

η-.τ.

Αϊϋουοα « Ν έες Μ ορφ ϊς»)

μ έ το ύ; γκρ ίζο υ ; τόνου; του κ ι οι κάθετες φ ι
γούρες του όργανο)νουν μέ στερεότητα τ ίς συν
θ έ σ ει; του, πού κρατούν τήν ίδια ρυθμικότητα.
*0 Ν ίκ ο ; Σ ταυρουλάκης παρουσιάζει έργα κάπ ω ; βαρειά μέ λύσεις κ α ί στοιχεία έκζητημένα.
Ή αναζήτηση τ ή ; μ α τιέρ α ; τού οδηγεί κά 
ποτε σέ λύσεις πού δεν είναι ώ ριμες γ ιά νά
βοηθήσουν στην άνετη διατύπωση ενός ζ η τ ή 
ματος, πού ίσως δεν έ χ ε ι άκόμα κ ι 6 ίδιος όλότελα ξεκαθαρίσει. Ό Λημήτρης Τηνια κός δί
νει μέ τά μελάνια του, σέ μ ιά αναγκαστικά
περιορισμένη, α λλά ώριμη χρωματική κ λ ίμ α 
κ α , ύλες ευαίσθητες, πού βσο κα ί νά κρατούν
κάποτε ένα στοιχείο έξω τερικότητας, δείχνουν
αναμφισβήτητη δεξιότητα στό χωρισμό ενός
δύσκολου κα ί γοητευτικού Ολικού. Σ~Λ τοπία
του, κ α ί μάλιστα στά μεγά λα ή δεξιότητά του
αυτή κυριαρχεί κα ί γίνετα ι σχεδόν τό μόνιμο
στοιχείο πού έ χ ε ι νά έ π ιδ ε ίξ ε ι. Σ ί μερικά ά λ 
λα μικρότερα έργα του, συνθέσεις προχωρημέ
ν ε ; αρκετά πρός τό άμορφο, ύπάρχει ή αίσθηση
μ ιά ς δια κριτικής φαντασμαγορίας, ενώ στό πιό
συντηρητικό έργο του, «Τό ζευ γ ά ρ ι*, παρου
σιάζεται περισσότερο άβολος μέ κάποιον άγουρο έξπρεσσιονισμό. Λ έ μπορεί κα νείς νά χαρα
κτηρίσει πολύ σημαντική τήν προσφορά τής
κερχμίστριας Μ αρίκα; I I ροκοπίου, είνα ι βμως
ανάγκη νά τής αναγνωρίσει μ ιά σεμνότητα,
μ ιά λειτουργικότητα στά μικρά λ ιτ ά της σ χ ή 
ματα, πού δέν καταφεύγουν σέ επικίνδυνες λύ
σεις μά κρατούν μιάν άμεση σχέση μέ τό υ 
λικό κα ί τό θεατή.

Βαλεντίνος Χα()αλα[Α7 ίθνς
Κίνα: αναμφισβήτητα τεχνίτη ς ό κ α λ λ ιτ έχ ν η ;
~;ry> έκθέτει τά κεραμικά του στήν αίθουσα τ ή ;
όϊού Μ έρλιν. Παρόλη τήν κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή του
μόρφωση ό τεχνίτης αυτός δέν ξεφ εύγει δίαν
"*άθ=ι τ ίς μορφές του από τά στέρεα κα ί κα&*.ερω;ιένα σχήματα, πού κρατούν άμεση σχέση
JJ4
λειτουργική αναγκαιότητα. Ό Βαλεν~·ν5ί πλάθει μέ τόν πανάρχαιο τροχό τ ίς μορτου, μορφές στέρεες, συμμετρικές, κάμω ·
,ι^ 8€ γ ιά νά στέκονται άνετα κα ί νά έξυπηΡΠού*; τόν κυριαρχικό νόμο τή ς χρησιμότητας.
j k 0 κ ε ϊ β γ α ίν ει ό αυτονόητα άνετος ρυθμό;
οχημάτων του. Σ έ μ ιά εποχή οπού οί κεΡ*μ&στες αισθάνονται τήν περίεργη ανάγκη νά
Ϊ^Λίαλείψουν τό ρυθμό κα ί γενικότερα τά 3βάζει τό Ολικό κ ι ό τρόπος χρήσης του,
|Τ Β^λβ^ίνος μάς θυμίζει πόσο ανεξάντλητος
***** ό τροχός κα ί μέ πόσους τρόπους μπορεί
'•xviti -ένιβε: γ ιά νά βγά λει δικά του σχή-

—

(Κ ερα μειχη

—

Αι'&ονσα Μέρλιν)

"Οταν όμως ό κ α λλιτέχνη ς τραβά σέ μιά
περιοχή, πού θ έλει νά ξεχάσει τά «κοινά*
οχήματα γ ιά ν’ αποδώσει μερικά μ εγά λα καί
περίπλοκα, κ ι όταν μάλιστα τά άλοίψει μέ
κείνο τό σκληρό κ α ί άδολο βερνίκι του, πού
εξαφ ανίζει όλότελα τήν αίσθηση τού Ολικού,
βρίσκει τόν αντίποδα του, όπου κάθε τεχνική
του κατάχτηση καταστρέφεται κάτω άπ’ τό βά
ρος ενός έκζητημένου απαιτητικού κα ί συχνά
βαρβαρικού όγκου. Μέ τό ίδιο αυτό σκληρό Ο
λ ικ ό , τόν βλέπουμε νά καταστρέφει κάποτε
συμπαθητικά σχήματα πού έτσι τού προξενεί
αισθήματα όλότελα αντιφ ατικά. Πολύ συχνά
οί ζωγραφισμένες διακοσμήσεις του, πού δ ί
νουν πάντα σέ μ ιά κ λίμ α κ α ομοιογενή συμπλη
ρώνουν μιά λ ιτ ή μορφή ή υπερβάλλουν στά α
πα ιτητικά του σχήματα, πού έτσι απομακρύ
νονται άκόμα περισσότερο από τήν αίσθησή

μας·
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ΣΤΗ Ν ΤΕΧΝΗ

Καντίνσχι
ό

Γ.

Πετρής

Ό Βασίλη Καντίνσκι εΐναι ένας σύγχρονος Ρώσσος ζωγράφος. Γεννή
θηκε στη Μόσχα στα 1866 dnrro μια ττολύ -πλούσια οίκογένεια Εμπόρων τσα
γιού. Πέρασε μιαν αληθινά πριγκιπική ζωή στή νεανική του ήλικία, ταξί
δεψε σ ’ δλη τήν Ευρώπη άπό πολύ νωρίς, κι έγκαταστάθηκε στό Μόναχο.
"Αρχισε νά ζωγραφίζει όταν ήταν πιά άρκετά μεγάλος. "Υστερα άπ’ τήν Επανά
σταση τού 17 γύρισε στή Ρωσσία, στα 1920, κι οργάνωσε στή Μόσχα μιαν
άναδρομκή έκθεση έργων του, κάτω άπό τή φροντίδα τού γνωστού Θεωρητκού
Μπουχάριν, πού ήταν τότε
Ε π ίτροπ ο ς τού Λαού γιά τις Καλές Τέχνες.
"Οτχχν ό Χ ίτλερ ήρθε στήν Εξουσία τον καταδίωξε και τότε τά έργα του που
λήθηκαν σαν δείγματα διεφθαρμένης τέχνης γ ιά ένα τίποτα. Έ γκαταστά
θηκε τελικά στή Γαλλία, καί πέθανε στό Νείγύ, όπου είχε τό Εργαστήριό
του, οτά 1944.
"Οταν ήταν έγκαταστημένος στή Γερμανία, έγινε μέλος τής γνωστής καλλι
τεχνικής πρωτοποριακής όμάδας «Γαλάζιος Καβαλλάρης», καί τά πρώτα του
έργα εΐναι έντονα Επηρεασμένα άπ’ τό κίνημα τού φωβισμού. Τή χρωματική αύτή
Επίδραση τήν βρίσκουμε καί στό κατοπινό έργο του.
Σ τά 1907 εΐδε στό
Παρίσι τίς «Θημωνιές» τού Κλώντ Μονέ, κι* ένιωσε πώς ό Εμπρεσιονισμός
είχε παραμερίσει τό άντικείμενο, πού δέν ήταν μέσα στόν πίνακα, παρά μιά
φευγαλέα χρωματική σχέση. 'Αργότερα όταν εΐδε στό δικό του Εργαστήρι,
τήν ώρα πού έπεφτε τό σούρουπο, κάποιο δικό του παραστατικό έργο, πού
βρέθηκε κρεμασμένο μέ τό πλά γι, άνακάλυψε έναν πίνακα «μ έ μιάν άπερίγραπτη κι ακτινοβολούσα όμορφιά».
Σ τά 1909 ό Μαρινέττι εΐχε κιόλας δημοσιεύσει τό πασίγνωστο «Μ<χνιΦέστο τού Σουρρεαλισμού», καί σ ' δλη αύτή τήν περίοδο κυοισοχεΐ ένα κλίμα
άνακαλύψεων καί Επινοήσεων, τόσο στόν τομέα των πλαστικών τεχνών όσο
καί γενικότερα οπόν τομέα τής σκέψης. Είναι ή Εποχή πού γεννιέται κάτι,
πού άργότερα θά τ ’ όνομάσει ό Ά πολλιναίρ τό Κ α ι ν ο ύ ρ ι ο Π ν ε ύ μ α .
Στ ά 1910 ό Καντίνσκι ζωγράφησε τήν πρώτη άφηρημένη του άκουαρέλλα,
πρώτο χρονολογικά άφηρημένο έργο. Στην πραγματικότητα εΐναι ενα χρω
ματιστό σχέδιο, πού δέν βρίσκεται πολύ μακριά απ’ τά σημερινά τασιστικά
κι άμορφα έργα, κάπως απομονωμένο άκόμα μέσα στην καλλιτεχνική του
παραγωγή, μιά κι ως τά 1913 Εξακολούθησε άκόμα νά ζωγραφίζει προχω
ρημένα, αλλά άναγνωριζόμενα τοπία. Γενικά ό ζωγράφος θεωρείται ό πρώ
τος άφηρημένος καλλιτέχνης, παρόλο πού άρκετοί μελετητές αναγνωρίζουν
σ ’ άλλους αύτή τήν πρωτοκαθεδρία. ‘ Οπωσδήποτε αντιπροσωπεύει, δπως
κι ό Μοντριάν, μιά μεταβατική στιγμή, κ’ Ενώ ό ένας ζήτησε τό καινούριο
στηριγμένος στόν κυβισμό, ό άλλος τό βρήκε σ τίς έντονες χρωματικές σχέ
σεις τών Φώβ. Έχουν κ οί δυό μιά σπάνια ποιητική δύναμη στό έργο τους.
Σ τά 1911 ό Καντίνσχι δημοσίεψε στό Μόναχο, τή >μελέτη του Τ ό
π ν ε υ μ α τ ι κ ό σ τ ο ι χ ε ί ο σ τ ή ν Τ έ χ ν η , στά γεομανικά. Μόνο στά 1946
κυκλοφόρησε πλήρης άγγλική μετάφραση καί στά 1949 ή γαλλική. Τό έργο
εΐχε μιά τεράστια άπήχηση καί μια μεγάλη άποτελεσματικότητα στή διά
δοση τών νέων πλαστικών ιδεών. ‘ Ο συγγραφέας βεβαιώνει σ’ αυτό πώς δεν
υπάρχει καμιά μορφή πού νά μήν εκφράζει κάτι τι, καί πώς ή τέχνη εΐναι
Ελεύθερη, πάνω άπό κάθε υποχρέωση. Προσπάθησε νά θεμελιώσει ένα λεξιλόγιο γιά τή σημασία τών σχημάτων καί τών χρωμάτων καί καθώς ήξερε

πολύ καλά μουσική, μετάψερε πολλούς δρους καί έννοιες απ’ αάτη, στην
ερμηνεία φαινομένων μέσα σ τις πλαστικές τέχνες. Κεντρική του δμως ίδέα
είναι ή «εσωτερική άναγκαιότητα», μιαν έννοια ττού διαμόρφωσε κάτω οπτό
την επίδραση τής ίδεαλιστικής μπεργκσονκκής φιλοσοφίας1. Μερικοί μελε
τητές του ξαναβρίσκουν στή διαμόρφωση τής πνευματικότητας του έττιδράσεις
απ’ τό υπερβατικό πνεύμα τής βυζαντινής ζωγραφικής, και φτάνουν ώς τό
ν' ανακαλύπτουν στοιχεία ανάλογα καί οπή ζωγραφική του. Γεγονός είναι
πώς ό Καντίνσκι εΐναι ό πρώτος τεκμηριωμένος θεωρητικός τής άφηρημένης
τέχνης.
Δίνουμε παρακάτω αυτούσια δυο μεγάλα κομμάτια απ’ τό τέλος αυτής
τής πολύκροτης μελέτης τού ιδεαλιστή καλλιτέχνη. Προτιμήσαμε αύτή τή
μορφή τής παρουσίασης, γιατί πιστεύουμε πώς έτσι μόνο δίνουμε αυθεντικά
δείγματα τής σκέψης του καί για τί έχουμε τή γνώμη πώς κάθε άποσπασματική παράθεση φράσεων φτωχαίνει καί νοθεύει ένα θεωρητικό έργο. ‘ Ο
άναγνώστης θά δε? πώς 'μερικές ά π ’ τίς σκέψεις του στέκουν σάμπως νά να.
σημερινές, ένώ άλλες έχουν τώρα π ιά ξεπεραστε?. Θ’ άναγνωρίσει άκόμα πώς
οί ιδέες του στάθηκαν ή βάση γ ιά κάθε προσπάθεια θεμελίωσης τής σύγ
χρονης τέχνης πάνω σέ αρχές μεταφυσικές, πού είναι οί άρχές τού συγγρα
φέα, ένώ μερικές άλλες σκέψεις του μπορούν νά γίνουν άψετηρία γιά μιά
πιο πραγματιστική έξέταση αυτού τού φαινομένου.

1 . Τ ή ν εσωτερική αύτή αναγκαιότητα τήν καθορίζει 6 ίδιος έτ σ ι:
«Αύτή τήν ’ Εσω τερική ’Αναγκαιότητα τήν συν ιστού ν τρείς μυστικές αναγ
καιότητες :
α
Κάθε κ α λ λ ιτ έχ ν η ς , c i v δημιουργός, πρέπει νά έκ φράζει τό Ιδιαίτερο
στοιχείο τής προσωπικότητάς του. (Σ τ ο ιχ είο τής προσιοπικότητας).
6 — Κά βε κ α λ λ ιτ έχ ν η ς , σάν παιδί τής εποχής του, πρέπει νά έκφράζει τό
Ιδιαίτερο στοιχείο αυτής τής έποχής. (Σ τ ο ιχ ε ίο τού ύφους στήν έσωτερική του
α ξία , συνθεμένο μέ τή γλώσσα τής έποχής κα ί τή γλώσσα τού λαού, δσο θά
Or.άρχει σάν έθνος)
γ — Κάθε κ α λ λ ιτ έχ ν η ς , σάν υπηρέτης τής Τ έ χ ν η ς , πρέπει νά εκφράζει κα 
θ ε τ ί πού γενικά άνήκει στήν τέχνη . (Σ τ ο ιχ είο τής καθαρής κ* αίώ νιας τ έχ ν η ;
πού τό βρίσκει κανείς σ* δλα τά ανθρώπινα δντα, σ’ δλους τούς λαούς κα ί σ'
όλες τίς έπ ο χές, πού αναφαίνεται μέσα στό έργο δλων τών κα λλιτεχνώ ν, δλων
τών έθνών, κ ι δλων τών έποχών, κα ί δέν ύπακούει σάν βασικό στοιχείο τής τέχνης, σέ κανένα νόμο τόπου και χρόνου»).

Γ . Π.
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ε

ω

Ή Αρμονία τής εποχής μας, δπως την
καθορίσαμε προηγούμενα, κάνει, δπως εΤναι
Φανερό, πιο δύσκολη παρά ποτέ, τούτη την
ύρα, την έπεξεργασία μιας πλήρους καί όλρκληρωμένης θεωρίας1 τή δημιουργία έ«συνεχούς μπάσσου» τής ζωγραφικής.
Κάθε απόπειρα
προς αύτή τήν κατεύθυνση
θά κινδύνευε νά μήν έχει μεγαλύτερη άπόάπό τή μέθοδο τών κουτάλιών τού Λεο‘‘άρδο Ντά Βίντσι3 θατανε ωστόσο πρόωρο*·

*· ΙΙροσπάθησαν δμως νά τό κάνουν, καί δ
^χλληλισμός τής ζωγραφικής μέ τή μουσισυνέβαλε σ’ αύτό πολύ. ΙΙρβ. λ.χ. Ν έ ε ς
L * c - ι ς, No 35, σελ. 7*21, ’Ανρύ Ροδέλ.
υ· τόμοι αρμονίας στή ζωγραφική καί στή μουείναι οί ίδιοι.
*· 'Ο Λεονάρδο

Ντά

Β ίντσ ι

έπινόησε ένα

ρ

ί α

τό νά Ισχυριστεί κανείς πώς δέν θά υπάρ
ξουν ποτέ στή ζωγραφική πάγιοι κανόνες,
άρχές πού νά θυμίζουν τό «συνεχές μπάσσο», ή πώς αυτές οί άρχές δέν θά μάς
όδηγήσουν ποτέ άλλού πουθενά άπό τον
άκαδημαϊσμό. Κι ή μουσική έχει τή γραμμασύστημα ή μάλλον μ ιά κλίμα κα άπό μικρά κου
ταλάκια γ ιά νά παίρνει τά διάφορα χρώματα.
Τ ό σύστημα αύτό έπρεπε νά επιτρέπει μιά μ η 
χανική εναρμόνιση. Κάποιος απ’ τούς .μαθη
τές του, μ ’ δλο τον κόπο πού έκ α νε, δέν τά
κατάφερνε νά χρησιμοποιήσει πετυχημένα αυτή
τή μέθοδο. ’ Αποκαρδιωμένος ρώτησε έναν άτ"
τούς συναδέλφους πώς τή*; εφάρμοζε δ Δάσκα
λο ς. « Ό δάσκαλος δέν τήν χρησιμοποιεί ποτέ*
τού απάντησε αυτός. (Μ ερεζκόφ σκι: <Λεονάρντο Ντά Β ίν τ σ ι» ).
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τική της. Είναι όμως μια γραμματική, πού,
δττως κάθε ζωντο^ό πράμα, μεταβάλλεται στο
διάστημα των μεγάλων εποχών καί πού,
ταυτόχρονα, μπορεί να είναι πάντα χρήσι
μη, σαν ένα είδος λεξικού.
Ή ζωγραφική βρίσκεται τούτη την ώρα
μπροστά σέ μια καινούργια κατάσταση. Ξε
περνά τη στενή της εξάρτηση από τη «φύ
ση». Ή χ ε ι ρ α φ έ τ η σ ή της δμως τώ
ρα άρχίζει. "Αν τό χρώμα καί ή μορφή χρη
σιμοποιήθηκαν κιόλας σαν εσωτερικά μέσα,
αύτό έγινε, τουλάχιστον ώς τά τώρα, μ' έναν
τρόπο άσυνείδητο. Κι ο) αρχαίες τέχνες,
όπως ή περσική τέχνη, γνώριζαν κ’ εφάρμο
σαν τήν υποταγή του χρώματος σέ μιά γεω
μετρική μορφή. Νά χτίσεις δμως πάνω σέ
βάση καθαρά πνευματική είναι μιά έργασία
μακρας πνοής.
"Αρχίζουμε ψαχουλεύοντας,
περπατούμε στήν τύχη.
Ό ζωγράφος δεν
έχει μόνο τήν υποχρέωση νά μορφώσει τά
μάτια του, έχει κυρίως νά κάνει Ικανή τήν
ψυχή του νά ζυγιάζει τό χρώμα σ τις λεπτές
της πλάστιγγες, ν’ αναπτύξει όλα της τά
μέσα ώστε τή μέρα πού θά γεννηθεί κάποιο
έργο νά μήν είναι μονάχα σέ θέση νά δε
χτεί τις έξωτερικές έντυπώσεις (καί φυσικά,
κάποτε, νά ξυπνήσει καί τις έσωτερικές) μά
επίσης νά ένεργήσει σάν καθοριστική δύνα
μη.
"Αν άρχίσουμε άπό σήμερα, νά κόβουμε
κάθε δεσμό ιμέ τή φύση, νά ξεριζωνόμαστε
άπ' αύτήν, χωρίς δισταγμό ή χωρίς πιθοτνή
έπάνοδο σ ' αύτήν, νά περιοριζόμασταν απο
κλειστικά στο νά συνδιάζουμε
τό καθαρό
χρώμα μέ μιά μορφή έλεύθερα έπινοημένη,
τά έργα πού θά δημιουγήσονμε θά ήταν
διακοσμητικά, γεωμετρικά, καί πολύ λίγο θά
διαφέρουν σέ πρώτη ματιά άπό μιά γραβά
τα ή ένα χαλί. Σ το πείσμα τών Ισχυρισμών
τών καθαρών έστέτ ή έκείνων πού μόνο μέ
σα στή φύση αναζητούν πριν άπό κάθε τι
άλλο τήν «όμορφιά», ή όμορφιά τού χρώμα
τος καί τής μορφής δεν είναι, μέσα στήν
τέχνη, ένας έπαρκής σκοπός άπό μοναχός
του. Δέν είμαστε άρκετά προχωρημένοι στή
ζωγραφική γιά νάμαστε κιόλας βαθειά εντυ
πωσιασμένοι άπό μιά σύνθεση, άπό μορφές
καί χρώματα όλότελα χειραφετημένοι. Α ναμ
φίβολα θά παραχθεί κάποιος νευρικός κρα
δασμός (πράγμα πού μπορεί νά γίνει καί
μπροστά σ ’ ένα διακοσμητικό έργο). Δέν
θά δημιουργήσει δμως μία ανεπαίσθητη φρ.κίαση, μιά συγκίνηση πάρα πολύ λεπτή ώ
στε νά μπορέσει νά μή ξεπεράσει τήν περιο
χή τών νεύρων. Ωστόσο, άφού έγγίσ ει αύτή
τήν πνευματική καμπή, όπου έφτανε τό αν
θρώπινο πνεύμα, παρασυρμένο μέσα στους
κυκλώνες πού τό περισφίγγουν,
άπόκτηαε
έναν ρυθμό ολοένα καί πιο γρήγορο. Ή «πιο
σταθερή» βάση του, οί θετικές επιστήμες,
έχει διασαλευτεί καί τώρα άνοίγεται μπρο
στά του ή προοπτική τής αποσύνθεσης τής
ύλης. Μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα
πώς λίγος καιρός ακόμα μάς χωρίζει άπό
τήν καθαρή σύνθεση.

Ή διακοσμητική τέχνη δέν είναι ώστή^
απογυμνωμένη όλότελα άπό ζωή. "Εχε,0^
δική της. εσωτερική ζωή. Μάς είναι
συχνά άκατανόητη
(άρχαία δ ια κ ο σ μ ώ
τέχνη) ή σκοτεινή άπό τήν άταξία της ή ^
έλλειψη λογικής. Δέν βλέπουμε σ ’ αυτήν ^
ρά έναν κόσμο, όπου δέν ύπάρχει καμιά δ ι*
φορά άνάμεσα στόν ενήλικο καί τό έμβρ^
πού παίζουν έκεί, ό ένας καί τό άλλο, ^
ίδιο κοινωνικό ρόλο. Ό που όντα, πού ή
τη τους, τά δάχτυλα τών ποδιών τους, 6 α
φαλός τους, ζούν μέ μιά ζωή ανεξάρτητη*
είναι διαμελισμένα πάνω σ ’ ένα σανίδι. R.
ναι τό
άναχάτωμα ένός καλειδοσκόπιου·
πού τό τυχαίο παιχνίδι τής ύλης κι όχι τό
πνεύμα, τό έχουν μοναχά δημιουργήσει. Πα
ρόλο αυτό το άκατανόητο, παρόλη τήν α
δυναμία της νά γίνει κατανοητή, ή διακοσμητική τέχνη, έξασχεΐ ωστόσο μιάν ένέργεια πάνω μας, δσο αυθαίρετη κι άταχτοποίητη κι άν είναι*. "Ενα ανατολίτικο
διακοσμητικό είναι έσωτερικά πολύ διαφο
ρετικό άπό ένα σουηδέζικο, νέγρικο ή έλληνικό διακοσμητικό. Υπάρχει λόγος όταν λέ
με πώς τούτο
τό έμπριμέ ύφασμα είναι
εύθυμο, σοβαρό, θλιβερό, ζωντανό κ.λ.π. καί
πού χρησιμοποιούμε τά έπίθετα πού χρη
σιμοποιούν οί μουσικοί όταν θέλουν νά κα
θορίσουν τήν έρμηνεία ένός κομματιού (άλλέγκρο, σεριόζο, γκράβε, βιβά τσ ε). Είναι έξ
άλλου πολύ πιθανό πώς τό διακοσμητικό
γεννήθηκε άλλοτε άπό τή μίμηση τής φύσης
(οί σύγχρονοι έκπρόσωποι τής διακοσμητικής
τέχνης ζητούν έπίσης τά στοιχεία τους ατούς
αγρούς καί στα δάση). ’Ακόμα κι όταν δέν έ
χει χρησιμοποιηθεί καμιά άλλη πηγή έμπνευ
σης έξόν άπό τήν έξωτερική φύση, αύτό δέν
σημαίνει καθόλου πώς στο άληθινό καλλιτεχνι
κό διακοσμητικό έργο οί φυσικές μορφές, κοΐ
τά χρώματα δέν έχουν χρησιμοποιηθεί άπό
μιά σκοπιά καθαρά έξωτερική, άλλα πάν
τως έχουν χρησιμοποιηθεί σάν σύμβολα, γιά
νά γίνουν τελικά
ένα είδος Ιερογλυφικά.
Κατάληξαν έτσι νά χάσουν λίγο τή σημασία
τους καί δέν είμαστε π ια ικανοί σήμερα νά
τ ’ άποκρυπτογραφήσουμε ούτε ν’ άνακαλύψουμε τήν έσωτερική άξια τους. "Ενας κινέ
ζικος δράκοντας λ.χ., δέν έχασε όλότελα
τή σωματική του έμφάνιση. Κι όμως ενεργή
τόσο ελάχιστα επάνω μας πού μπορούμε α
κίνδυνα νά ύποφέρουμε την παρουσία του
μέσα σέ μιά κρεββατοκάμαρα ή σέ μιά τρα
πεζαρία, όπου δέν μας κάνει παραπάνω εν
τύπωση άπό ένα κέντημα τού τραπεζιού στο
λισμένο μέ μαργαρίτες.
1. Φυσικά αύτό τό άνακάτωμα έχε: μι &Ν
διαίτερη ζω ή, πού ανήκει δμως σέ κάποια
λ η σφαίρα.
2 . Λέ μπορεί κανείς ν’ άρνηβεί σ’ αυτόν τό»
κόσμο πού περιγράψχμε πριν από λίγο μιάν
διαίτερη εσωτερική απήχηση, πού μέσα οΉ»
αρχές της είναι απαραίτητη
καί προσφε?-1
κάθε είδους δυνατότητες.

Κ(χτά τό τέλος τής έττοχής που άνατέλει,
και ττοΰ βρίσκεται άκόμα σχεδόν όλόκληρη
κάτω σττό τόν ορίζοντα, θ ’ αναπτυχθεί ίσως
μ,ά καινούρια διακοσμητική τέχνη. ΜττοροΟμε δμως νά τό ττούμε δοτό τα ττρΐν πώς δεν
άντλεί τήν έμπνευσή της άττό γεωμετρι
κές μορφές. "Οπως καί νάναι, τούτη την ώρα,
θά ήτσνε τόσο μάταιο νά θελήσουμε να επ ι
βάλουμε τέτοια στολίδια, δσο και τό νά φι
λοδοξήσουμε νά κάνουμε ν’ άνοίξει μέσα <ττά
δάχτυλά μας, μέ τό ζόρι, ένα λουλούδι άττό
fra μπουμπούκι, ττου μόλις σχηματίστηκε.
Είμαστε για την ώρα, δεμένοι στερεά ά
κόμα μέ τη φύση. Άττό αύτήν οφείλουμε ν*
Αντλούμε τις
μ ο ρ φ έ ς μας. (ΟΙ καθαρά
άφηρημένοι πίνακες εΤναι σπάνιοι). "Ολο τό
ζήτημα ανάγεται στο νά μάθουμε πώς πρέ
πει νά τό κάνουμε, δηλ. ώς πιο σημείο μπο
ρεί νά φτάσει ή ελευθερία μας νά μεταβάλ
λουμε κατά το κέφι μας αύτές τις μορφές,
και μέ πιά χρώματα όφείλουμε νά τις συν
ταιριάσουμε.
Ή ελευθερία αυτή πρέπει νά πάει τόσο
μακρυά, δσο μπορεί νά φτάσει ή ένόραση
του καλλιτέχνη, και θά πρέπει νά τό πούμε
πολλές φορές πόσο μεγάλη σημασία έχει ή
άνάγκη νά αναπτυχθεί αυτή ή ένόραση.
"Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα :
Ά ν εξετάσουμε ξεμοναχιασμένο τό ζεστό
κόκκινο, είναι πάντα ερεθιστικό Μόλις πάψει νάναι απομονωμένο, μόλις παρουσιαστεί
όχι πιά άφηρημένο, μά σάν στοιχείο ένός
όντος, δεμένο μέ μιά φυσική μορφή, ή έσωτερική του άξια άλλάζει βαθειά. Ή σύνδε
ση τού κόκκινου
μέ διαφορετικές φυσικές
μορφές, έπιφέρει πολλά έσωτερικά έπακόλοι^α, που χάρη στή διαρκή δραστηριότητα,
παρόλο που συνήθως είναι ξεχωρισμένη άπ’
τό κόκκινο, αποδίδουν έναν ήχο συνταιρια
σμένο. Ας βάλουμε αύτό τό κόκκινο στον
ουρανό, σ ένα λουλούδι, σ' ένα ρούχο, σ ’
ένα ποόσωπο, σ ’ ένα άλογο, σ ’ ένα δέντρο.
Ένας κόκκινος ουρανός, άπό συνειρμό, μάς
Φέρνει στο νού ένα ηλιοβασίλεμα, μιά πυρκαϊά, ή κάποιο άλλο θέαμα αυτού τού εί
δους. Πετυχαίνουμε λοιπόν κάποιο «φυσικό»
άττοτέλεσμα (έδώ ένα άποτέλεσμα επίσημο
και αντιληπτό: ΕΤναι φανερό πώς ό τρό
πος που μ ’ αυτόν χρησιμοποιήθηκαν τά άντικείμενα που βρέθηκαν νάναι συνδιασμένα
μέ τόν κόκκινο ουρανό, έχει μεγάλη σημα
σία. "Οταν τά πράμοπτα είναι τοποθετημένα
σέ αιτιατές σχέσεις, κΓ ένωμένα μέ τά χρώ
ματα πού άρμόζουν, ό φυσικός χαρακτήρας
Τοΰ ουρανού θα δεχτεί έτσι μιαν αύξουσα
Απήχηση.
Ά ν , αντίθετα, άπομονωθούν α ι
σθητά άπ’ τή φύση, κινδυνεύουν νά έξασθενήσοίΛ/ τή «φυσική» εντύπωση τού ουρανού,
** άκόμα,
νά τήν καταστρέφουν όλότελα.
Ενα πολύ συγγενικό άποτέλεσμα πετυχαί^ται μέ τό ταίριασμα τού κόκκινου μέ ένα
■ πρόσωπο, όπου τό κόκκινο μπορεί νά εΤναι
ή συνέπεια μιας συγκίνησης ή ένός ιδιαίτε
ρου φωτισμού. Τέτοια αποτελέσματα δέ μπο
ρούν νά έξουδετερωθοϋν παρά άπό τήν πολύ

προχωρημένη αφαίρεση των άλλων μερών
τού πίνακα.
Ολότελα άλλο πράμα εΤναι τό κόκκινο
ένός^ ρούχου. Πραγματικά τό ρούχο, μπορεί
να έχει ένα όποιοδήποτε χρώμα. Κι έδώ τό
κόκκινο εΤναι ικανό νά ένεργήσει σάν «ζω
γραφική» αναγκαιότητα,
για τί μπορεί νά
χρησιμοποιηθεί μονάχο, έξω άπό κάθε ύλική
πρόθεση. Παράγεται ωστόσο μιά ενέργεια
τού κόκκινου τού ρούχου πάνω στο πρόσω
πο και άντίστροφα. Ά ν τό κλίμα τού πίνα
κα εΤναι θλιμένο, συγκεντρωμένο κυρίως πά
νω ατό πρόσωπο που είναι ντυμένο στά
κόκκινα (μέ τή θέση του μέσα στο σύνολο
τής σύνθεσης μέ τήν ιδιαίτερη κίνησή του,
μέ τά χαρακτηριστικά
καί τό χρώμα τού
προσώπου, μέ τή θέση τού κεφαλιού κ.λ.π.)
τό κόκκινο τού ρούχου θά υπογραμμίσει μέ
ένταση, μέ τήν έσωτερική άντινομία που θά
δημιουργήσει, ^ τή θλίψη τού πίνακα καί
προπαντός τού προσώπου πού παριστάνεται. Ή χρησιμοποίηση κάποιου άλλου χρώ
ματος, που υποβάλλει ήδη άπό μόνο του τό
άποτέλεσμα τής θλίψης, δέ μπορεί παρά νά
περιορίσει αυτή τήν έντύπωση, έξασθενίζοντας τό δραματικό στοιχείο’.
Ξαναβρίσκουμε έδώ τό νόμο τών άντιθέ
σεων δπου άναφερθηκαμε καί προηγούμενα.
Μόνο μέ τή χρήση τού κόκκινου σέ μιά θλιμόνη σύνθεση μπορεί νά είσαχθεί τό δραμα
τικό στοιχείο. Γιατί πραγματικά τό κόκκι
νο, συνήθως, δταν εΤναι απομονωμένο, δέν
ξυπνάει μέ καμιά θλίψη τόν ήσυχο καθρέ
φτη της ψυχής*.
Ά ν χρησιμοποιηθεί για ένα δέντρο, βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά περίπτωση όλό
τελα διαφορετική Ό βασικός τόνος τού κόκ
κινου παραμένει όπως ήτανε καί στά προη
γούμενα παραδείγματα. Θά προσθέσει δμως
έδώ τήν ψυχική άξία πού τό φθινόπωρο έχει
γιά την ψυχή πού τό αισθάνεται (μιά καί ή
λέξη «φθινόπωρο» εΤναι αύτή ή ίδια, μιά
ψυχική ένότητα,
δπως καί κάθε άντίληψη
πραγματική, άφηρημένη, άϋλη, σωματική;.
Τό χρώμα δένεται σφιχτά μέ τό άντικείμενο
καί δημιουργεί ένα στοιχείο πού ένεργεί μό
νο, άποξενωμένο άπό τό δραμοτηκό ήχο που
μπορεί νά κατέχει έπιπροσθέτως, δπως τό
είδαμε πριν άπό λίγο στην περίπτωση του
κόκκινου ρούχου.
Μ’ ένα κόκκινο άλογο ή περίπτωση γίνε1. Π ρέπει να έπαναλάβουμε πώς δλα τά πα
ραδείγματα έχουν μιαν ά ξία κατά προσέγγιση.
'Π δλότελα συμβατική ά ξία τους μπορεί νά
τροποποιηθεί μέ τό άποτέλεσμα τής σύνθεσης
κα ί επίσης ευκολότατα άπό κάποιο άπλό στοι
χ είο . Οί δυνατότητες σ’ αυτή τήν περιοχή ε ί 
ναι απεριόριστες.
2 . Ε ίν α ι κάτι τό αυτονόητο πώς άπό έννοι
ες τόσο γιενικές σάν τούτες «θλιμένος», «εύθυ
μος» κ .λ .π . δέ μπορεί κανείς νά π ερ ιμ ένει τίποτ’ ά λλο άπό τό νά σημειώνουν τήν δπαρξη
λεπτών κα ί άϋλων εσωτερικών δονήσεων.

ται πάλι διαφορετική. Φτάνει νά προφέρου
με αύτές τις δυο λέξεις για για νά μετα
φερθούμε σε μιαν άλλη άτμόσφαιρα. Κόκ
κινο άλογο δεν υπάρχει στην πραγματικό
τητα. Τού χρειάζεται λοιπόν κάποιο περι
βάλλον όσο γίνεται λιγότερο φυσικό. Χωρίς
ούτό θα δούμε μόνο κάτι το άπλά περίεργο
(πού τό όλότελα ρηχό του άποτέλεσμα δεν
θά έχει καμμιά σχέση μέ την τέχνη), κάποιο
παραμύθι1 κακά ερμηνευμένο (πάλι λοι
πόν κάτι τό περίεργο πού δύσκολα θά π ερ
νούσε γιά έργο τέχνης). Αύτό τό άλογο κι
ενα τοπεΐο νατουρσλιστικό, ανθρώπινες φι
γούρες πλασμένες καί σχεδιασμένες σύμφω
να μέ τούς κανόνες της άνατομίας, θά δη
μιουργούσαν
μίαν άπαράδεκτη αντινομία
πού τίποτα δέ θά μπορούσε νά την άναγάγει
σέ όποιαδήποτε ενότητα. Ό όρισμός τής 'Αρ
μονίας μάς δείχνει πώς αυτή ή ένότητα πρέπει
νά έννοεΐται καί σάν τ ί μπορεί νά εΤναι. Πρέ
πει λοιπόν άπό κεΤ νά βγάλουμε τό συμπέ
ρασμα πώς είναι δυνατό νά χωρίσουμε στά
δυο δλον τόν πίνακα, νά τόν ρίξουμε όλό
τελα σ' άντιφάσεις, νά περνούμε άπό έπιφάνεια σ’ έπιφάνεια, νά χτίζουμε πάνω σέ
κάθε λογής έξωτερικές έπιφάνειες, ένώ ή έσ ω τ ε ρ ι κ ή έ π ι φ ά ν ε ι α απομένει πάν
τα ή ίδια. Τά δομικά στοιχεία τού πίνακα
δέν πρέπει νά τά δονείσουμε σ* αύτό τό έ
ξ ω τ ε ρ I κ ό,
μά πρέπει νά τά άποζητά
άποκλειστικά ή εσωτερική ’Αναγκαιότητα.
"Οποιος κυττάζει έναν πίνακα, είναι άπό
τήν άλλη μεριά, παρασυνηθισμένος στό ν’
άνακαλύπτει σ' αυτόν μιά «σημασία» 6ηλ.
κάποια έξωτερική σχέση άνάμεσα στά διά
φορα μέρη. Κατά τήν υλιστική περίοδο, κά
θε έκδήλωση τής ζωής κι έπομένως μαζί κι ή
τέχνη, διαμόρφωσαν έναν άνθρωπο, άνίκανο,
πρός παντός δταν πρόκειται γιά κάποιον
«γνώστη»,
νά τοποθετηθή άπλά
μπροστά
στον πίνακα καί πού νά μή θέλει νά βρεϊ
σ ’ αυτόν κάθε λογής πράματα (μίμηση τής
φύσης, τή φύση μέσα απ’ τή διάθεση τού
καλλιτέχνη, έπομένως αύτή τή διάθεση, μιά
σκέτη ψυχική κατάσταση, τή «ζωγραφική»,
τήν άνατομία, τήν προοπτική,
μιάν άτμόσφαιρα κ .λ.π .). Ποτέ δέν ζητά νά νοιώσει
τήν έσωτερική ζωή τού πίνακα, νά τήν άφήσει νά ενεργήσει άμεσα πάνω του. Θαμπω
μένο άπ’ τά έξωτερικά μέσα, τό εσωτερικό
του βλέμμα δέν άνησυχεϊ γιά τη ζωή πού
έκδηλώνεται μέ τή βοήθεια αύτών των μέ
σων. "Οταν έχουμε μέ κάποιον μιόν ενδια
φέρουσα συνομιλία, προσπαθούμε νά είσδύσουμε μέσα του, είμαστε περίεργοι γ ιά τήν
ψυχή του, τις σκέψεις του, τά αίσθήμοπά
του. Δέν σκεφτόμαστε τότε πώς χρησιμο
ποιεί, γιά νά εκφραστεί, λέξεις συνδεμένες
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1. ‘" Αν τό π&ραμύθι δέν μετατίθεται ολό
κληρο, ή εικόνα πού πετυχαίνουμε είναι δμοιχ
μέ τήν εικόνα ενός κινηματογραφικού παραμυ
θιού.

άπό γράμματα,
πώς αύτά τά γράμ-μ^
γίνονται ιδιαίτεροι ήχοι, πώς αυτές oj χ?
ξεις γ ιά νά γεννηθούν, έχουν άνάγκη
τόν αέρα πού μπάζουν
τά πλεμόνια μα
(στοιχείο ,άνατομικό) καί πού διωγμένο g
ξω άπ’ τά πλεμόνια μέ τό μέσον μιας
τερης θέσης τής γλώσσας, τών χειλιών Κτλ
παράγεται μιά δόνηση
(στοιχείο φυσικό)
πού χτυπιέται πάνω στο τύμπανό μας κ.τ.λ
φτάνει ώς τή συνείδησή μας (στοιχείο
χολογικό) κι έξαπολύει μιά νευρική άντίδρ^
ση (στοιχείο φυσιολογικό) κι έτσι ώς τό ά
πειρο.
Γνωρίζουμε πώς, δταν μιλούμε, δλ’ αύτά
τά στοιχεία είναι δεύτε ρεύοντα, καθαρά τι>
χαία, πώς πρέπει νά χρησιμοποιούνται σαν
μέσα όλότελα έξωτερικά, στιγμια ία χρήσιμα, καί
πώς
τό ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τοΟ
λ ό γ ο υ είναι ή μετάδοση ιδεών καί αισθη
μάτων. Δέν πρέπει κανείς νά υιοθετεί μιά
διαφορετική στάση μπροστά σ ' ένα έργο τέ
χνης. "Ετσι γίνεται κανείς εύαίσθητος στό
άμεσο κι άφηρημένο του άποτέλεσμα. Αναμ
φίβολα, μέ τόν καιρό, θά καταστεί δυνατό
νά τό έξηγήσουμε καταφεύγσντας μόνο σε
μέσα καθαρά καλλιτεχνικά.
Ή εσωτερική
γλώσσα δέν θά είναι τότε ύποχρεωμένη νά
δανειστεί μορφές ά π ’ τόν έξωτερικό κόσμο,
πού μάς έπιτρέπει άκόμα, χρησιμοποιώντας
τή μορφή καί τό χρώμα, ν’ αύξαίνουμε ή νά
έξασθενίζουμε μιάν έσωτερική άξία. Ή άντίθεση (σάν έκείνη πού βρήκαμε στήν περί
πτωση ένός κόκκινου ρούχου
μέσα σέ μιά
θλιμένη σύνθεση) μπορεί νά έχει μιάν ανε
ξάντλητη δύνοομη. Πρέπει δμως ν’ άπσμένει πάνω στό ίδιο ήθικό επίπεδο.
Στό βαθμό πού ύπάρχει αάτό τό επίπε
δο, τό πρόβλημα τών χρωμάτων, δέν είναι
καί τόσο λυμένο. Τά «μή φυσικά» άντικείμενα, καί τά χρώματα πού τούς ταιριάζουν
εύκολα μπορούν ν' άποχτήσουν έναν «φυσιο
λογικό ήχο», μιά καί ή σύνθεση ένεργεί σάν
παραμύθι.
Ό θεατής μεταφέρεται σέ μιά
μυθική ατμόσφαιρα. Ε γκα τα λείπ ει τόν ε
αυτό του στό μύθο καί μένει απαθής, ή
λίγο ευπαθής,
στην καθαρή ένέργεια του
χρώματος. "Οπως καί νάναι, σ ’ αύτή τήν
περίπτωση, ή άμεση ένέργεια, αποκλειστικά
έσωτερική, του χρώματος, δέν είναι πιά δυ
νατή. Τό «έξο)τερικό» τόν παρασέρνει πά
ρα πολύ εύκολα σέ βάρος τού «εσωτερικού».
Ό άνθρωπος δέν θέλει καθόλου νά έμ βαθύ
νει. 'Απομένει στήν επιφάνεια, αυτό άποκτεϊ λιγότερη προσπάθεια. «Τίποτε, αλήθεια,
δεν είναι πιο βαθύ, άπό κείνο πού είναι επι
φανειακό», βαθύ σάν τή λάσπη τού βάλτου.
Δέν ύπάρχει τέχνη πού νά τήν παίρνουμε τοσο λαφρειά δσο τήν «πλαστική» τέχνη. Μό
λις ό θεατής νομίζει πώς μπήκε στη χώρα
τών θρύλων άνοσοποιεΐται στη στιγμή εναν
τία στις ύπερβολικά δυνατές ψυχικές δονήσεις. Κι έτσι ό βαθύτερος στόχος τού έΡ“
γου περιορίζεται στό μηδέν. Πρέπει λοιπον
νά βρούμε μιά μορφή πού σύγχρονα, ά^0"

^ g 'ei τα αποτελέσματα τού θρύλου’ καί
5έν εμποδίζει καθόλου τ ’ αποτελέσματα του
χρώματος. Για το λόγο αυτό, ή μορφή, ή
κίνηση/ τό χρώμα, τά άντικείμενα πού δα
νειστήκαμε cctto τη φύση (πραγματικά ή έξ^ρα γμα τικά ), δέν ττρέττει να ττροκαλούν
κανένα άπστέλεσμα ττού είτε εΐναι έξωτερικό
ιίτε μπορεί νά έξωτερικεύεται μέσα σε μια
διηγηση Ό σ ο λιγότερο έξωτερικά είναι ή
κίνηση λ.χ., αιτιολογημένη, τόσο καί τό άποτέλεσμα πού παράγει είναι καθαρό, βαθύ,
Εσωτερικό. [...]

Τό έργο τέχνης καί ό καλλιτέχνης
Τό αληθινό έργο τέχνης γεννιέται άπό
τόν «καλλιτέχνη» — δημιουργία μυστηρι
ώδης, αινιγματική, μυστική.
Άποκόβεται
άπ·' αυτόν, άποχτά μιάν αύτόνομη ζωή, γ ί
νεται μιά προσωπικότητα, ένα άνεξάρτητο.
ίπτοκείμενο, ζωντανεμένο άπό μια πνευμα
τική άνάσα, ένα ζωντανό πράμα μέ άληθινή ύπαρξη, ένα όν. Δεν είναι κάποιο τυχαίο
φαινόμενο που έμψανίζεται άδιάφορα έδώ ή
έκεί, μέσα στόν πνευματικό κόσμο. "Οπως
κάθε ζωντανό όν είναι προικισμένο μέ ένεργητικές δυνάμεις, ή δημιουργική του δύνα
μη δεν έξαντλειται. Ζεί, ένεργεΐ, συμμετέ
χει στη δημιουργία της πνευματικής άτμόσφαιρας. ’Απ' αύτή τή σκοπιά, σκοπιά βα
σικά έσωτερική, πρέπει κανείς νά σταθεί γιά
ν’ άπαντήσει στο ερώτημα : είναι καλό ή
κοκό ένα έργο; "Αν είναι «κακό» στη μορ
φή του ή πολύ άδύνατο, είναι γιο τί αύτή
ή μορφή είναι κακή άπό μοναχή της ή πα
ραπάνω' άδύνατη γιά νά τραβήξει άπ’ την
ψυχή καθαρές δονήσεις1. Δ ε μπορεί έπίσης κανείς νά έκτιμήσει έναν πίνακα σάν
«καλοζωγραφισμένο» για τί οί άξιες του ε ί
ναι σωστές (αυτές ο) άναπόφευκτες άξιες

1. Αύτή ή Αμυνα ενάντια στή μυθική άτμόοφχιρχ είναι c i v τήν άμυνα τοΟ κ α λλιτέχνη
e-νίντια στή φύση. Μέ πόση ύπουλη ευκολία,
χαΐ χωρίς κάν 6 κ α λλιτέχ νη ς νά τό πάρει εϊμπαίνει μέ τό ζόρι μέσα στά έργα του!
Πιό εύκολο είναι νά ζω γρα φ ίζεις τή φύση παρά
νά παλεύεις μ α ζί τη ς.
*2. Κείνα πού Ισχυριζόμαστε πώς είναι *3
ά ντιηθικά έργα είναι αδύναμα
νά προκαλέσουν
Χάποια ψυχική δόνηση. (Ε ίν α ι λοιπόν, σύμφω',χ μέ τόν ορισμό μ α ; «δχι κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ά » ).
Αν παράγουν ωστόσο μ ιά δόνηση, είναι γ ια τ ί
πρός κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ή μορφή
l 'J 'K είναι σωστή. Μπορούμε νά πούμε τότε
^»ς είναι κ α λά *. "Οταν όμως, κ ι άν άφαιρέcoujic αύτή τήν ψυχική δόνηση, βάζουμε σέ
‘Φ η σ η δονήσεις καθαρά Ο λικές,
έσω τερική;
(βπως λ έμ ε σήμερα) δέν σημαίνει άναγ**-τικά πώς τό έργο είναι αξιοκατάκριτο κι
ή προσωπικότητα πού ενεργεί σ’ αυτό τό
|ΐέ τ Ις εσω τερικές δονήσεις.
*■

πού γ ι’ αυτές μιλούν πάντα οί γάλλοι) ή τόν
πίνακα πού είναι σχεδόν επιστημονικά κατοΓΓμημένος σε «ζεστά» καί σε «ψυχρά», μά
εκείνον πού κατέχει μιάν καθολική έσωτερική
ζωή. « Κ α λ ό σ χ έ δ ι ο » α ξ ί ζ ε ι
νά
ο ν ο μ α σ τ ε ί - μ ό ν ο ε κ ε ί ν ο , ό
που κ α ν ε ί ς
δ ε μ π ο ρ ε ί ν’ α λ 
λάξει τ ί π ο τ α ,
χ ω ρ ί ς
ν ά κα
ταστρέφει
α ύ τ ή
τήν
έ σ ω τ ε 
ρ ι κ ή
ζ ω ή , χωρίς νά πρέπει νά έξετάζει
κανείς άν τό σχέδιο αντιφάσκει ή όχι στους
κανόνες τής άνατομίας, τής βοτανικής, ή όποιασδήποτε άλλης επιστήμης. Τό ζήτημα
δέν είναι έδώ νά ξέρουμε άν κάποια έξωτερική μορφή
(αναγκαστικά λοιπόν πάντοτε
αυθαίρετη) έγινε σεβαστή ή όχι, άλλά άν ό
καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
ή όχι αυτή τή
μορφή
τέτοια όπως υπάρχει
έξωτερικά.
Πρ έ π ε ι ,
άκόμα,
νά χρησιμο
ποιούμε τ ά χ ρώματ α,
όχι για τί
υπάρχουν ή για τί δέν υπάρχουν μέσα στη
φύση άποδίδοντας τούτο ή εκείνο τόν ήχο,
άλλά έπειδή, ε ΐ ν α ι
ά π α ρ α ί τ η τ α
ή δέν εΐναι,
μ έ σ α
σ τ ο ν πί
ν α κ α μ’ α ύ τ ή
τήν
ή χ η τ ι κ ό τ ή
τ α. Ό κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς δ έ ν έ χ ε ι
μόνο τό δ ι κ α ί ω μ α ,
ά λ λ ά τό
κ α θ ή κ ο ν
νά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί
τι ς μορφέ ς μέ τ ρ ό π ο π ο ύ κρί
νει ά π α ρ α ί τ η τ ο
ν ά φ τ ά σ ε ιτο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς
τ ο υ . Δέν εΐναι ή:
άνατομία (ούτε καί καμιά έπιστήμη αυτού
τού είδους), ούτε ή θεωρητική άνατροπή αυ
τών τών έπιστημών, πού είναι άπαραίτητη, μά
ή ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή καί άπεριόρ ι ο τ η έλευθερία τού καλλιτέχνη στην έκλογή τών μέσων του’. Ή άπεριόριστη έλευθε
ρία που έπιβάλλει
αυτή τήν άναγκαιότητα
γίνεται έγκληματική άπό τη σ τιγμ ή που δέν
βασίζεται πάνω σ ’ αυτή τήν ίδια τήν άναγ
καιότητα. Γιά τήν τέχνη, τό δικαίωμα αυτό
εΐναι τό έσωτερικό ήθικό έπίπεδο, ένώ γ ι’
αύτό έχουμε κι άλλοτε μιλήσει. Μέσα σ ’ όλόκληρη τή ζωή (επομένως καί μέσα στην
τέχνη επίσης) κείνο πού λογαριάζεται εΐναι
ή καθαρότητα τού σκοπού.
Μιά τυφλή υποταγή στούς επιστημονικούς
νόμους δέν εΐναι ποτέ τόσο έπικίνδυνη όσο
μιά άνώφελη άνατροπή τους.
Στην πρώτη
περίπτωση καταλήγει κανείς στη μίμηση τής
φύσης (τής υλικής) πράμα πού μπορεί ν'
άνταποκρίνεται
σέ μερικούς καθορισμένους
άντικειμενικούς
στόχους4.
Στή
δεύτερη
3 . Αύτή ή άπεριόριστη έλευθερία μπορεί
νά θεμελιώ νεται πάνω στήν εσωτερική αναγ
καιότητα πού τήν όνομάζουν τιμ ιό τη τα . Ή αρ
χή αύτή δέν Ισχύει άλλωστε μόνο στήν τέχ ν η ,
ά λλά τό ίδιο ισχύει κ α ι στή ζω ή. 'Α π ο τελεί
τό πιό αποτελεσματικό όπλο που μπορεί νά έ χ ε ι
στή διάθεσή του ό αληθινός υπεράνθρωπος ένάντια στούς φ ιλισταίους.
4 . Έςυπ α κο ύετα ι πώς αύτή ή μίμηση τής
φύσης, όταν είνα ι δημιούργημα ενός κ α λ λ ιτέ-
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διαττράττει κανείς μια λαθροχειρία. Κι* ό
πως συμβαίνει <τέ κάθε άδίκηιμα, επισύρει
μιά μακρυά σειρά άπό δυσάρεστες συνέπειες.
Ή υποταγή στους Επιστημονικούς νόμους α
δειάζει την ηθική ατμόσφαιρα άπό τό περιε
χόμενό της. Τήν σκληραίνει. Ή ανατροπή
τους, αντίθετα, τήν δηλητηριάζει και τήν μο
λύνει.
Ή ζωγραφική εΤναι μιά τέχνη, κι ή τέχνη
στο σύνολό της δέν είναι κάποια δημιουρ
γ ία χωρίς σκοπό, πού γκρεμίζεται στο κενό.
’Αποτελεί μιά δύναμη πού ό σκοπός της
πρέπει νά είναι τό ν’ άνοσττύσσει καί νά καλ
λιεργήσει τήν άνθρώπινη ψυχή (ή κίνηση τού
τριγώνου». Είναι ή μόνη γλώσσα πού μιλά
στήν ψυχή κΓ ή μόνη πού μπορεί αυτή νά
τήν ακούσει. Βρίσκει σ ’ αυτήν μέ τή μονα
δική μορφή πού είναι γ ι' αυτήν άφομιώσιμη,
τόν άρτον τον έπιουσιον, πού έχει ανάγκη.
"Αν ή τέχνη δέν είναι στο ύψος αυτής τής
Αποστολής,
τίποτα δε μπορεί νά γεμίσ ει
αύτό τό κενό.
Δεν υπάρχει καμιά δύναμη
πού νά μπορεί νά τήν Αντικαταστήσει1.
Σ τ ις έποχές όπου ή άνθρώπινη ψυχή ζεί
πιο έντονα, πάντα ή τέχνη γίνεται π ιά ζων
τανή, έπειδή ή τέχνη καί ή ψηχή άλληλοεπηρεάζονται και τελειοποιούνται Αμοιβαία.
Σ τις έποχές δπου ή ψυχή είναι παραψου•σκωμένη άπό δόγματα ύλιστικά,
άπό τήν
Απιστία κι άπό τάσεις καθαρά ωφελιμιστι
κές, πού Αποτελούν τ ις συνέπειές τους, στις
έποχές δπου ή ψυχή δέν λογαριάζεται πιά,
βλέπουμε νά διαδίνεται ή Αντίληψη πώς ή
«καθαρή» τέχνη δέν δόθηκε στον άνθρωπο
γ ιά νά πραγματοποιήσει τούτον ή έκεΐνο τόν
καλά καθορισμένο σκοπό, μά πώς ή τέχνη
είναι χωρίς κανένα σκοπό, καί πώς δέν ύπάρχει παρά γιά τήν τέχνη*. ’Εδώ, ό
δεσμός που δένει τήν τέχνη μέ τήν ψυχή εΤ
ναι κατά τό μισό άναισθητσποιημένος. Δέν
άργεΐ όμως νά πάρη τήν έκδίκησή της. "Ο 
ποιος κυττάζει ένα έργο τέχνης συνομιλεί
κατά κάποιο τρόπο μέ τόν καλλιτέχνη, μέ
σω τής γλώσσας τής ψυχής. Μά τότε δέν
τόν καταλαβαίνει πιά, τού γυρίζει τή ράχη
καί κοτταλήγει νά τόν θεωρεί σάν ένα πνευ-
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χνη πού έ χ ε ι κάποια πνευματική ζω ή, δέν ε ί 
ναι ποτέ μ ιά δλότελα νεκρή Αναπαράσταση
τής φύσης. Α κ ό μ α κ α ί μ,’ αυτή τή μορφή, ή
τέχνη μπορεί νά μ ιλ ή σ ε ι
κ α ί νά ακουστεί.
Μπορεί κ α ν είς,
σάν Αντίστροφο παράδειγμα,
ν’ αναφέρει τά τσπεία τοΟ Κ α να λέτο , πού μπο
ρούν νά χρησιμέψουν στά θλιβερά διάσημα κ ε 
φ ά λια τού Ντένερ
(Π α λ ιά
Πινακοθήκη τού
Μ ονάχου).
1 . ’ Εκτός απ’ τό δηλητήριο κα ί τήν πανού
κ λα .
2 . *Η γνώμη αυτή είνα ι 2να άπ* τά σπά
νια ενδιάμεσα
του Ιδανικού πού υπάρχει σέ
-τέτοιες έποχές. Ε ίν α ι μ ιά άσύνειδη διαμαρτυρία
Ενά ντια στΙς ω φ ελιμ ιστικές
τάσεις τού Ολι
σμού, μιά καινούρια Απόδειξη τής άφθαρτης
παντοδύναμης τής τ έχ ν η ς, κα ί μαζί κ α ί τής

ματικό ταχυδακτυλουργό πού τού θαυμάζει
μόνο τήν όλότελα εξωτερική έπιτηδιότητα.
Είναι στο χέρι τού καλλιτέχνη ν’ ανατρέ
ψει αυτήν τήν κατάσταση. Πρέπει ν’ αρχί
σει αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις πού έ
χει απέναντι στήν Τ έ χ ν η,
επομένως κι
απέναντι
σ τ ο ν
ε α υ τ ό τ ο υ νά
μή θεωρεί τόν έαυτό του σάν κύριο τής κα
τάστασης, μά σάν νάναι στήν υπηρεσία ε
νός ιδιαίτερα υψηλού ιδανικού, που τού έπιβάλλει καθορισμένα καί ίερά καθήκοντα, ένα
μεγάλο προορισμό. Πρέπει νά εργαστεί πά
νω στον έαυτό του, νά τόν βαθύνει, νά καλ
λιεργήσει τήν ψυχή του, νά την πλουτίσει
ώστε τό ταλέντο του νά έχει κάτι ν' άποκαλύψει καί νά μήν γίνεται σάν τό χαμένο
γάντι κάποιου άγνωστου χεριού, ή μάταια
κι άδεια έξωτερική παρουσία κάποιου χε
ριού.
Ό καλλιτέχνης όψείλει νά έχει νά πει κά
τι. Προορισμός του δέν είναι νά υποτάξει
τή μορφή, μά να προσαρμόσει αυτή τή μορ
φή στο περιεχόμενό της".
Ό καλλιτέχνης δέν είναι ένα «καλόπαιδο» πού πετυχαίνει στά ίσ ια τό κάθε τι. Ό
προορισμός που τού έπιφυλάχτηκε είναι οδυ
νηρός. Συχνά είναι γ ι’ αύτόν ένα βαρύς
ψυχής πού είναι αιώνια ζωντανή — πού μπο
ρεί κάποτε νά βρίσκεται σέ ύπνωση, μά πού
τίποτα, ποτέ, δέν μπορεί νά τήν καταβάλλει.
3.
Φυσικά έδώ πρόκειται γ ιά τήν καλλιέρ
γ ε ια τής ψυχής κ ι όχι γιά τήν αναγκαιότητα
νά μπάσει μ έ τό ζόρι μέσα σέ κάθε έργο ένα
συνειδητό περιεχόμενο, διαμορφωμένο άπό πιδ
μπροστά ή νά τό γυρίσει νά ντυθεί μέ μ ιά καλ
λ ιτ εχ ν ικ ή μορφή.
Ετσ ι θά προέκυπτβ ένα έγ·
κεφ αλικό κ ι άψυχο προϊόν. "Ο τι καί νά πούμε
είνα ι λίγο πάνω στό δτι τό αληθινό έργο τέ
χνης γενιέτα ι μυστηριωδώς. ΓΗ ψυχή τού καλ
λ ιτ έχ ν η , άν άληθινά ζ ε ί, δέν έ χ ε ι άνάγκη νά
σάν υποστηρίγματα όρθολογιστικές σκέ
ψεις κ α ί θεω ρίες. Ά π ό μόνη της βρίσκει v i
π εί κάτι τ ί, πού ό κ α λ λ ιτ έχ ν η ς , τή στιγμή « Λ
τό ακούει
μπορεί νά μήν τό καταλαβαίνει
πάντα. Ή
έ σ ω τ ε ρ ι κ ή φ ω νή τ ή C
ψ υ χ ή ς
τοΟ Αποκαλύπτει π ιά είναι ή μορφή
πού τού τα ιρ ιά ζει κα ί πού πρέπει νά τήν ανα
ζητήσει (εξω τερ ική ή έσωτερική «-φύση»). Κ *'
θε κ α λ λ ιτ έχ ν η ς, πού εργάζεται σύμφωνα ^
αύτό πού τό όνθ}ΐάζουμε ένόραση, γνωρίζει πώ*
ή μορφή πού συνέλαβε, ξαφνικά κα ί μέ
πιό Αναπάντεχο τρόπο, μπορεί νά τόν απογοη
τ εύ σ ει, κα ί πώς μιά ά λλη μορφή, ίκανοποιη-'
κή αυτή π ιά , ύποκαθιστά
«σάν άπό μοναχή
της» τήν πρώτη που άπέρριψε. Γ0 Μπέκλί'
έ λ ε γ ε πώς τό αληθινό έργο τέχνης πρέπε* ^
είναι σάν ένας κ α ί μοναχός αύτοσχεδιχσμόί·
Μ* άλλα λ ό γ ια , αντίληψη, δομή, σύνθεση °«ν
είν α ι παρά βαθμοί πού φέρνουν στό τέλος ~~
ένα τέλο ς συχνά αναπάντεχο, ακόμα καί Υ·
τόν κ α λ λ ιτ έχ ν η . Μ* αύτή τήν έννοια πρέπει ν
εννοούμε τή χρήση πού πρέπει νά κάνουμε Ή*
τό μελλοντικό κοντραπούντο.

σταυρός. Πρέττει νά εΤναι σίγουρος πώς κάθε του πράξη, κάθε του αίσθημα ή σκέψη
είναι τό αστάθμητο υλικό, πού απ’ αυτό θά
γίνουν τά έργα του.
Πρέπει επομένως νά
γνωρίζει πώς δεν είναι ελεύθερος, σ τις πρά
ξεις της ζωής του, πώς είναι ελεύθερος μό
νο μέσα στην τέχνη.
Σε σύγκριση με κείνον που είναι στερη
μένος άπό κάθε καλλιτεχνική δωρεά, ό καλ
λιτέχνης έχει μια τριπλή ευθύνη : 1. Πρέπει
νά κάνει έτσι ώστε νά καρποφορεί τό τα
λέντο που έλαβε . 2 . ΟΙ πράξεις του, οί σκέ
ψεις του, τά αίσθήμοττα, τό ίδιο δπως και
άττοιουδήποτε άλλου άνθρωπου,
διαμορφώ
νουν τήν πνευματικήν ατμόσφαιρα πού ή τήν
μετουσιώνουν, ή την διαφθείρουν. 3. 01 πρά
ξεις του, οΐ σκέψεις του, τά αίσθήματά του
είναι τό υλικό γιά τά δημιουργήματά του,
πού μέ τή σειρά τους δημιουργούν τήν πνευ
ματικήν άτμόσψαιρα.
Κατά τό λόγο τού
Σερ Πελαντάν, είναι β α σ ι λ ι ά ς
δχι
μόνο άπό τή δύναμη, άλλά άπό τό μεγαλείο
τού καθήκοντός του.
Αυτό τό «ώραΐο», που ό καλλιτέχνης είναι
ό Ιερέας του πρέπει νά τό άναζητά στηρι·
ζόμενος πάνω στήν άρχή τής έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ά ξ ί α ς πού τήν παρουσιάσαμε
πανταχού παρούσα. Κι αυτό τό «ώραίο» δέ
μπορεί νά μετρηθεί παρά μέ τήν κλίμακα
τού Μ ε γ α λ ε ί ο υ τ ή ς Ε σ ω τ ε ρ ι 
κής ' Α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ς ,
πού μάς
φάνηκε κιόλας, και σέ τόσες άλλες περιπτώ
σεις, τόσο χρήσιμη.
Ω ρ α ί ο ε ί ν α ι κ ά θ ε τι | π ο ύ
πηγάζει ά π ό μ·ιά έ σ ω τ ε ρ ι κ ή
άναγκαιότητα τ ή ς ψυχής.
' Ω
ρ α ί ο ε ί ν α ι κ ά θ ε τ ι π ο ύ εί
ν αι έ σ ω τ ε ρ ι κ ά ω ρ α ί ο 1.

"Ενας α π ’ τους σκαπανείς, ένας άπό τούς
πρώτους δημιουργούς τής σύγχρονης πνευ
ματικότητας, πού αυτήν θά έμπνευστεΐ ή αυ
ριανή τέχνη, ό Μέτερλινκ έγραψε:
«Τίποτα πάνω στή γή δεν είναι τόσο άδηψάγο γιά τήν όμορψιά καί δεν (ομορφαί
νει τόσο εύκολα, όσο ή ψυχή... Γ ι’ αυτό και
λ ίγες ψυχές, πάνω στή γ ή ; αντιστέκονται
στήν δεσποτεία μιας ψυχής που είναι άφιερωμένη στήν όμορψιά»1.
Αύτή ή διευκολυντική Ικανότητα τής ψυ
χής είναι πού ευκολύνει τήν πρόοδο και τήν
άνοδο, άργή, μόλις όρατή, τού πνευματικού
τριγώνου, πού κάποτε φρενάρεται εξωτερι
κά, μά παραμένει επίμονη καί αδιάκοπη.

1. Μέ τό <Ι>ρ»αίο αυτό, δέν πρέπει νά έννοΟμε μόνο εκείνο πού ανυψώνει τήν έςωτερική
ήθική (ή τήν έσωτερική ήθική) έτσι δπως τό
καταλαβαίνουμε στΙς συνηθισμένες μας σχέσεις,
μά κ ά 0 ε τ ι πού, άκόμα καί άδιόρατα,
έκλεπτύνει καί πλουτίζει τήν ψυχή. Γ ι’ αύτό,
στή ζωγραφική, κ ά θ ε
χρώμα είναι έσωτερικά ώραίο, γιατί κάθε χρώμα προκαλεί μιά
δόνηαχ τής ψυχής, καί κάθε δόνηση πλουτίζει
τήν ψυχή. Γ ι’ αύτό, τέλος, μπορεί νά γίνει
έσωτερικά ωραίο κάθε τι πού είναι «άσκημο»
έξωτερικά. Σ* αύτό τό σημείο ή τέχνη είναι
οάν τή ζωή. Τίποτα δέν είναι «άσκημο» ώς
πρδς τά έσωτερικά αποτελέσματα,
δηλ. ώς
πρδ; τήν ένέργεια πού παράγει πάνω στήν ψυχή
τοΟ άλλου.
Μετάφραση τού Γ. ΠΕΤΡΗ άπό τήν
πρόσφατη γαλλική έκδοση.
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Τόν περασμένο Μάρτη συνήλθε στην Αθήνα
τό πρώτο συνέδριο Πλαστικών Τεχνών. Για
άρκετές μέρες οΐ καλλιτέχνες συζήτησαν τά
προβλήματά τους, εΐπαν τη γνώμη τους, ξε
σκέπασαν άτέλειες καί κακοδαιμονίες, Απο
φάσισαν έλευθερα. "Ο σο καί να φαίνεται πα
ράξενο ήταν ή πρώτη φορά που συνέβαίνε
κάτι παρόμοιο. Υπάρχουν βέβαια κι άλλα
διάφορα όργανα καλλιτεχνικά μά είτε άπό
Αδιαφορία τών ίδιων τών καλλιτεχνών (άπό
αυτή την καταστροφική τους Αντίληψη που
δεν τούς άφήνει νά συνειδητοποιήσουν τή ζω
τική σημασία τών ίδιων τών προβλημάτων
τους, μιά Ανεμελιά άνοτκοττωμένη με μιά δόση
μπλοίζέδικης όκνηρίας που συχνά τήν παίρ
νουν γιά συστατικό τού καλλιτεχνικού ταμπεραμέντου) είτε άπό Ατέλεια τών καταστα
τικών καί τών κανονισμών αυτών τών διαφό
ρων όργάνων, πού δεν δίνουν τό δικαίωμα
σ ’ όλους τούς καλλιτέχνες νά έχουν γνώμη
γιά τά προβλήματά τους, καταντούν συχνά
σκιώδη υποκατάστατα πού κάθε άλλο παρά
Αντιπροσωπεύουν τή γνώμη τών ίδιων τών
καλλιτεχνών. "Ετσι ποτέ Αποφάσεις καί συ
ζητήσεις γύρω Απ’ τά προβλήματα τών καλ
λιτεχνών δεν εΐχαν την έγκυρότητα τών συ
ζητήσεων πού έγιναν σ ’ αύτό τό συνέδριο τών
Πλαστικών Τεχνών, κ' οί Αποφάσεις πού τε
λικά διατυπώθηκαν Αντιπροσωπεύουν Αναμφι
σβήτητα τή γνησιότερη έκφραση τών Από
ψεων τους. Αύτό δεν σημαίνει καθόλου πώς
όλα τά πράματα πού λέχτηκαν έκεΐ, δλες
οί γνώμες πού Ακούστηκαν, ήταν τό ίδιο πε
ριεκτικές καί κατασταλαγμένες. Κάθε άλλο.
Πολλοί νέοι Αλλά καί ώριμοι καλλιτέχνες,
άλλοι Αποκομένοι Απ’ τή γνώση τών προ
βλημάτων τους κι άλλοι ποτισμένοι κάπως
Απ’ τό γνωστό κλίμα τού παραγοντισμού,
διατύπωσαν απόψεις κάθε άλλο παρά ρεα
λιστικές, δηλ. άμεσα πραγματοποιήσιμες ή
τόσο συντηρητικές καί κομψορμιστικές, πού
τοευτίζονται μέ τό σημερινό κλίμα τής άποτελμάτωσης καί τής Αδιαφορίας. Είναι όμως

παρήγορο πώς Ακούστηκαν πολλές γνώμες
σωστές, πού είχαν τή σφραγίδα τού προ
βληματισμού, δηλ. τής Αληθινής γνώσης τών
προβλημάτων πού Απασχόλησαν τό συνέδριο,
κι αυτές ήταν οί Απόψεις τών περισσοτέρων
συνέδρων.
Δέν φτάνουν όμως οί σωστές Απόψεις, δεν
φτάνουν ίσως ούτε οι σωστές Αποφάσεις.
"Ε γινε βέβαια κάποιο σημαντικό βήμα γιά
τήν κατοχύρωσή τους μέ τήν έκλογή μιας επι
τροπής πού θά προωθήσει τήν εφαρμογή τους.
Μά δέν φτάνει ούτε αύτό. Χρειάζεται όλοι
οί σύνεδροι, αύτοί πού παράτησαν γιά τόσες
μέρες τις δουλειές τους γιά νά συμβάλουν
σ ' ένα γνήσιο καί σωστό προσανατολισμό
τού συνεδρίου, νά <μή θεωρήσουν πως έληξε
ως έκεϊ ή Αποστολή τους. Χρειάζεται νά περιφρουρήσουν τό πνεύμα του καί νά έποπτεύσουν στη γνήσια έφαρμογή τών Απόψεων
του. Νά κινηθούν καί τώρα, καί νά κινούνται
συνεχώς ώσπου οι Αποφάσεις νά μή μένουν
στό χαρτί, Αλλά νά γίνουν πράξη. Καί νά
προλάβουν μήπως Ανάμεαά τους, Ανάμεσα
δηλαδή σέ κείνους πού παρουσιάζονται σάν
γνήσιοι Αναμορφωτές, παρουσιαστούν ττάλι
τίποτα καινούριοι κλικαδόροι παραγοντιστεε
(πόσο γλυκό είναι παναθεμά το τό μέλι τής
έξουσίας καί πόσο σέ κάνει νά ξεχνάς τούς
άλλους καί τά συμφέροντα τών συναδέλφων
σου γ ιά δαύτο) πού θελήσουν νά συμβιβα
στούν νά περιοριστούν σέ μιάν επιφανειακή
μεταβολή πού όχι μόνο δέν θά λύσει κανένα
πρόβλημα Αλλά θά τά άποτελματώσει κιόλας
σέ εντονότερο βαθμό. Μονάχα τό σώμα του
συνεδρίου μπορεί νά προλάβει κάτι τέτοιο*
ΟΙ καλλιτέχνες μας φρονηματισμένοι Από τα
προηγούμενα, πρέπει νά περί φρουρήσουν και
νά επιβάλουν τήν εφαρμογή τών Απόψεων τους*
Σ τις έπόμενες σελίδες δημοσιεύουμε τις·
υπόλοιπες Από τις εισηγήσεις στό Α' Συ
νέδριο ‘Ελλήνων Καλλιτεχνών πού γιά λόγο^
χώρου Αναγκαστήκαμε νά μην τις περί λά
βουμε στό προηγούμενο τεύχος.
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Εΐναι γνωστή σέ δλους μας ή οικονομική
θέση τού καλλιτέχνη στην έποχή μας, καθώς
καί οΐ άξεττέραστες δυσκολίες το ύ καθημε
ρινά άντιμετωπίζει μέ συνέπεια την άναστολή της έξέλιξής του ή την όριστική — καμιά
φορά
άπσμάκρυνση άπ’ την καθαυτό δη
μιουργία.
Παρ δλο πού δέν είναι ευχάριστο νά μι
λάμε γιά θέματα όπως τό οίκονομικό, δταν
τό κύριο πρόβλημα εΐναι ή τέχνη, ωστόσο
είναι αναγκαίο στην περίπτωση των δημι
ουργών καλλιτεχνών νά λογαριάσουμε τη ση
μασία ένός τέτοιου παράγοντα σαν πρωταρχικού καί ρυθμιστικού, άν θέλετε, στοιχείου
της δημιουργικής του έξέλιξής.
Δεν χρειάζεται νά τονίσουμε, δτι είναι μι
κρό τό ποσοστό των καλλιτεχνών πού άποζούν άπό την άσκηση της τέχνης των σάν
κύριας απασχόλησης.
Υπάρχει π.χ. ή άποψη, γιά τούς νέους,
δτι τταρ’ δλες τις δυσκολίες πού συναντούν
στην άρχή τής σταδιοδρομίας των, άν πρα
γματικά έχουν τά φυσικά προσόντα τού τα
λαντούχου δημιουργού, δτι τελικά θά ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσχέρειες καί θά έπιζήσουν σάν δημιουργοί.
‘Υπάρχει όμως καί τό γεγονός — πού δέν
Χωράει άμφισβήτηση — δτι πολύς χρόνος
ττάει χαμένος άκριδώς την ώρα πού είναι α
ναγκαίο, ό χρόνος αυτός νά διατεθεί γιά δημιουργικό έργο.
Οΐ συνέπειες είναι φανερές, πάνω στην 6ιασύνη νά καλυφθεί ό χαμένος χρόνος, γίνοντσ· άναγκαστικά ποιοτικά άλματα στη δουλειά μας, πού τουλάχιστο δέν τά χαρακτηΡ'ζει ή οργανική συνοχή τής εξέλιξης.
Παρ' δλο δτι δέν μάς είναι άγνωστα τά
Μέσα προώθησης τής τέχνης προς τό κοινό,

που άποτελούν καί τούς μοναδικούς πόρους
ζωής, ωστόσο δέν έχει μελετηθεί ή σημασία
τους στή δημιουργική πορεία τών καλλιτε
χνών, άλλά καί στον Εκπολιτιστικό ρόλο τής
τέχνης. Καί αυτά τά μέσα είναι σ ’ δλους
μας γνωστά. Εΐναι ο) Ιδιόκτητες αίθουσες ή
άλλοι δημόσιοι ή Ιδιωτικοί χώροι πού προσφέρονται δωρεάν ή μέ άμοιδή.
Δέν θ’ άσχοληθούμε ·μ’ αυτά για τί δέν εΐ
ναι τό κύριο θέμα μας. Άναφερόμαστε δμως
στήν ύπαρξή τους σάν τούς κύριους μοχλούς
πού κινούν τήν καλλιτεχνική ζωή καί πού ήθελημένα ή άθελα καθορίζουν, ώς ένα βαθμό,
τήν πορεία τής σύγχρονης τέχνης καί ρυθμί
ζουν τήν οικονομική μας θέση. 01 συνθήκες
πού τά γέννησαν κοινωνικές, οίκονομικές, ή
έπιβίωσή των σάν μονίμων πιά μέσων έπικοινωνίας κοινού καί τέχνης, καθώς καί ό ρόλος τους στήν οίκονομική ζωή τών καλλιτε
χνών, αποτελεί, δπως καταλαβαίνετε, ένα κε
φαλαιώδες θέμα πού άφορα τούς καλλιτέ
χνες καί τό κοινωνικό τους περιβάλλον. Ή
μελέτη τών παραγόντων αυτών θά μάς έδινε
τά αναγκαία συμπεράσματα, πού θά φώτι
ζαν πολλές πλευρές τής σύγχρονης τέχνης,
άλλά καί θά δίναν ατούς καλλιτέχνες τήν
δυνατότητα νά σταθμίσουν τή θέση τους στο
χώρο πού δρούν.
01 Ιδανικές συνθήκες δημιουργίας, γιά τον
καλλιτέχνη εΐναι ή έλεύθερη καί άνεμπόδιστη δυνατότητα νά έργάζεται χωρίς βέβαια
νά σκέφτεται τά οίκονομικά του προβλήματα.
Τέτοια δμως δυνατότητα, δπως ξέρουμε, δέν
μάς παρέχεται. "Ετσι είμαστε αναγκασμένοι
νά σκύψουμε στήν συγκεκριμένη πραγματικό
τητα πού ζούμε καί νά άναζητήσουμε λύσεις
μέσ* άπ’ αυτήν.
Πιο συγκεκριμένα, στήν Ε λλά δα , μέχρι
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στιγμής, τά μοναδικά μέσα προβολής τής
τέχνης δεν καλύπτουν τ ις ζωτικές ανάγκες
των καλλιτεχνών. Έδώ, χωρίς νά ‘χουμε στή
διάθεση μας στοιχεία, μπορούμε ωστόσο νά
πούμε, ότι πολλοί συνάδελφοι κάνουν παράλ
ληλα με τό κύριο έργο τους ή καί άποκλειστικά άλλες δουλειές πού άλλοτε είναι καί
άλλοτε όχι μορφές έφαρμοσμένης τέχνης. Τις
περισσότερες φορές είναι άναγκαστικό πά
ρεργο γιά τήν έξοικσνόμιση μέσων πού θά
τούς έπιτρέψουν νά έργαστουν μιά ή δυο ώ
ρες τήν ήμέρα στην καθαυτό δουλειά τους.
Μιά συστηματική διερεύνηση των συνθηκών
αυτών εργασίας, έπίσης θά μάς παρείχε τήν
δυνατότητα νά διοστιστώσουμε καί σέ συνέ
χεια νά μελετήσουμε σοβαρότερα τό πρόβλη
μα καί μέ θετικά συμπεράσματα νά προχω
ρήσουμε σέ λύσεις. Αυτό είναι αναγκαίο νά
γίνει, όχι μόνο για τί θά δοθούν κατευθύνσεις
στο οίκονομικό πρόβλημα πού συνδέεται μέ
τήν άνεξάρτητη καί άξιοπρεπή θέση του καλ
λιτέχνη στον κοινωνικό χώρο, άλλά για τί έ
τσ ι, πιθανόν προκύπτουν λύσεις άπρόβλεπτες
στά θέματα δημιουργίας καί έπικοινωνίας τού
έργου του μέ τό κοινό.
* * *
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Ό προσανατολισμός προς μιά συγκεκρι
μένης μορφής άπασχόληση όπως οΐ έφαρμοσμένες τέχνες είναι μιά προσιτή λύση, νομί
ζω, γιά τούς καλλιτέχνες. 01 εφαρμοσμένες
τέχνες δέν είναι βέβαια άγνωστες σά μορφή
δουλειάς σέ πολλούς άπό μάς. Έ ξ άλλου
στήν Ευρώπη, άλλά τελευταία καί στήν Ε λ 
λάδα, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις καλλιτε
χνών πού συντόνισαν τό κύριο έργο τους μέ
κάποια έφαρμοσμένη τέχνη. Στήν έφαρμογή
τής τέχνης μέσα στήν παραγωγή υπάρχουν
πολλές δυνατότητες στόν τόπο μας πού δέν
άξιοποιήθηχαν γιά λόγους πού θά έξηγήσουμε
πάρα κάτω. Γ ιά μάς τώρα, έκείνο πού προέχει σάν αίτημα, είναι νά βρεθή ένας ή πολλοί
δρόμοι πού νά μάς κατευθύνουν προς αυτή
τή λύση. Ε π ειδ ή δε είναι πιθανόν νά υπάρ
χουν άντιρρήσεις, ώς προς τήν άναγκαιότητα
ή τήν καταλληλότητα τών καλλιτεχνών νά
άσχοληθούν μέ τις έφαρμοσμένες μορφές τέ
χνης, θά ’θελα νά πώ έξ άρχής ότι ή πρό
τασή μου, νά στραφούν οΐ καλλιτέχνες προς
αύτή τήν κατεύθυνση στηρίζεται στις άνάγκες τής δικής μας πραγματικότητας άπ’ τή
μία μεριά καί ά π ’ τήν άλλη στή διαπίστωση
ότι ή συμμετοχή τών καλλιτεχνών σέ μιά τέ
τοια μορφή δουλειάς είναι μιά ένεργή ζύμω
ση στά προβλήματα τής καθημερινής ζωής.
01 έπιφυλάξεις πολλών συναδέλφων συνίστοενται κυρίως στούς κινδύνους πού ύπάρχουν
σ ’ όλους τούς σχετικούς μέ τήν εφαρμογή
τής τέχνης κλάδους νά επηρεάσουν την Τδια
τήν έξέλιξη τής δουλειάς των. 'Αλλά δέν νο
μίζω ότι μέ τό νά σχεδιάζει κανείς χαλιά ή
ταπισσερί ή νά κάνει σχέδια γιά υφάσματα,
ότι κινδυνεύει περισσότερο άπ* όσο όταν δέν
έχει τή δυνατότητα τήν οίκονομική βέβαια,
νά έργάζεται στήν τέχνη του; Δέν νομίζω
δτι τό νά διδάσκει ή νά κάνει διαφημίσεις

ή άγιους κινδυνεύει λιγότερο. ‘Εκείνο ττοή
έχει σημασία είναι ό χρόνος απασχόλησης
καί ή ποιότητα τής δουλειάς πού θά κάνει
Αλλά αύτά είναι παράγοντες πού ρι>
θμίζονται άπό τον ίδιο τον καλλιτέχνη
Ξέρουμε ότι ή έπίδοση σ τις έφαρμοσμένες
μορφές τέχνης πού ναι συνδεδεμένες μέ τήν
παραγωγή, ότι δέν είναι άποκλειστική δου
λειά τών καλλιτεχνών, κι ότι σέ προηγμένες
χώρες άντι μετωπίζεται άπό ειδικούς σχεδια
στές. Ά λλά ξέρουμε έπίσης ότι όλόκληρη ή
βιομηχανική μορφολογία τού 20ού αιώνα έχει
τις ρίζες της στήν έπαναστατική μορφή τής
τέχνης πού έμμεσα φυσικά άλλά καί σέ μερι
κές περιπτώσεις άμεσα, επηρέασε ολόκληρη
τήν μορφολογία τών άντι κειμένων. Ακόμα δη
αύτή τή στιγμή στον τόπο μας δέν υπάρχει
έν ένεργείςί ή έκπαίδευση άπό τό κρότος είδικών σχεδιαστών μορφολόγων. Ά λλά καί άν
άκόμα υπήρχε μιά τέτοια προϋπόθεση, είναι
βέβαιο ότι οΐ καλλιτέχνες δέν είναι δυνατόν
νά υποκατασταθούν. Δέν τό λέμε αυτό άπό
διάθεση υπερβολής, άλλά για τί πραγματικά
είναι μιά δύναμη πού έχει τά άπαραίτητα
έφόδια νά στήσει στά πόδια της μιά νέα
μορφολογική αίσθηση γιά τά άντικείμενα. Εί
ναι άπαραίτητα ό καλλιτέχνης νά πληροφορηθεΐ ή άκόμα νά έκπαιδευθεΐ γ ι' αυτό τό
σκοπό, ώστε νά μπει στό χώρο τής παρα
γωγής άντικειμένων μέ έξοπλισμό κατάλληλο
στις άνάγκες τής παραγωγής.
Στήν 'Ελλάδα, όπως είπαμε, περισσότερο
άπό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ύπάρχουν οΐ
προϋποθέσεις άπασχόλησης τών καλλιτεχνών
στη χειροτεχνική καί βιοτεχνική μορφή πα
ραγωγής ειδών έφαρμοσμένης τέχνης. Γ ιά
νά έξηγούμεθα, παίρνουμε τον όρο εφαρμο
σμένη τέχνη μέ μιά πιο πλατειά σημασία,
όπου περιλαμβάνονται περισσότεροι άπό τούς
γνωστούς σ' όλους μας κλάδους εφαρμογής
τής τέχνης. 01 μικρές αυτές παροτγωγικές
μονάδες, πού άκόμα δέν έχουν έντονα τά χα
ρακτηριστικά τής βιομηχανικής τυποποίησης,
παρέχουν σημαντικές δυνατότητες άνάπτυξης
άπό την άποψη τής μορφής. Ή καλαίσθητη
έμφάνιση καί ή λειτουργία ένός άντικειμένου
βγαίνει άπό τη δουλειά τού καλλιτέχνη καί
του τεχνίτη, του σχεδιαστή καί του μηχανι
κού. Καί ύπάρχουν πάρα πολλά άντικείμενα
στήν 'Ελλάδα πού ‘χουν άνάγκη άπ’ την κα
λαίσθητη έμφάνιση. Τήν μορφολογική εικόνα
τών έλληνικών άντικειμένων δέν είναι άνάγκη
νά τήν περιγράφουμε έδώ. Μάς είναι γνωστή.
"Ολοι μας σέ ιδιωτικές συζητήσεις επικρί
νουμε τό αισθητικό επίπεδο τής έλληνικής
παραγωγής, Οπου έλάχιστα μόνο παραδεί
γματα ποιότητας ξεχωρίζουν. ‘Υπάρχουν δε
κάδες παραγωγοί πού βαδίζουν στά τυφλά
πάνω στό σχέδιο, μέ άφάνταστες οικονομικές
έπιπτώσεις, έξ αιτίας του συναγωνιστικοΰ χα
ρακτήρα στη μορφή, καί πού πολύ σύντομα
θά γίνουν μεγαλύτερες όταν Ισότιμα μπούμε
γιά καλά στή λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αγορά.
Τό χειρότερο είναι ότι μέ τό χρόνο διαμοίν
φώνεται καί τό γούστο τού κοινού, πάνω σε
νεοπλουτικές τάσεις, πού είναι τό πιο έπικίν-

gyyo πλήγμα στην πολιτιστική βάση τής κοι
νωνίας μας·
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Ή μορφολογικη αυτή εικόνα είναι χαρα
κτηριστικό γνώρισμα των «υπό άνάπτυξιν»
νωρών καί αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη
γενικής και τεχνικής παιδείας.
Στοός κλάδους των εφαρμοσμένων τεχνών
πού θά τούς άναφέρουμε πάρα κάτω, άλλά
κάι σέ δλα σχεδόν τα παραγόμενα άντικεί
μενα έπικρατεΐ τέλεια αναρχία στη μορφή.
Ό κύριος όγκος των άντι κει μένων άπό τα
λειτουργικά ώς τά διακοσμητικά πού παράγονται άπό Επιχειρήσεις κλιμακωμένες dor' τήν
χειροτεχνία ως τή μικρή βιομηχανία, στή μο(>
φή άντιμετωπίζεται άπ’ τις αισθητικές γνώ
σεις καί τά γούστα τού παραγωγού. Κι αστό
σέ προϊόντα πού αποδεδειγμένα ό παράγων
μορφή επηρεάζει τήν πώληση κατά ποσοστό
50 - 80%. Ό τόσο σημαντικός αστός παρά
γων στον τόπο μας άντιμετωπίζεται έκ των
ένόντων. Παρ' δλον ότι ή σημασία του σάν
παράγοντος κέρδους έχει γίνει άντιληπτή άπό
πολλούς, ή έπίλυσή του επιδιώκεται με ευ
καιριακό καί έρασιτεχνικό τρόπο, πού έγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους στό μέλλον.
Δυστυχώς τό χαμηλό έπίπεδο τού κοινού
έπιτρέπει ατούς παραγωγούς νά αυτοσχεδιά
ζουν. Βέβαια, σέ όρισμένους κλάδους όπου
δοκιμάστηκε ή πρωτοβουλία μερικών καλλι
τεχνών εϊχαμε θετικά δείγματα προόδου, άλλα
ή μικρή σέ ποσοστό έπίδοση, 6έν μπορούσε
νά άσκήσει έπιρροή στον όγκο τών παραγομένων όμοειδών άντικει μένων.
Ένώ σέ παρένθεση όφείλουμε νά τονίσου
με ένα γεγονός, γιά τό όποϊο έμεΐς καί οί
άρχιτέκτονες κυρίως, καθώς καί όλοι οί σχε
τικοί μέ τό θέμα παράγοντες έχουν την ευ
θύνη τους. ’Αφορά τήν άδιαφορία μας σχε
τικά μ τή μορφολογία τών έλληνικών άντικειμένων. “Εξω άπό έλάχιστες έξαιρέσεις δεν
έχει μέ έπιστημονικό τρόπο άντιμετωπισθεΐ
σάν έπικίνδυνο φαινόμενο τής πραγματικότη
τας πού ζούμε καί τής όποιας οί έπιπτώσεις
έχουν σοβαρές προεκτάσεις στήν ίδια τήν
καθημερινή δραστηριότητά μας σάν καλλιτε
χνών. Από πουθενά δέν δημιουργήθηκε μιά
συστηματική άντίδράση μέ στόχο τή μορφο
λογ ική κακοδαιμονία.
Α ντίθετα θυμάμαι ότι όταν πριν μερικά
χρόνια γνωστή βιομηχανία εξέθεσε τά είδη
της, μέ προθέσεις καλλιτεχνικής προβολής,
ύττεύθυνοι παράγοντες τής τέχνης προβάλλανε
τήν προσπάθεια σάν παράδειγμα καί δέν άντιλήφθηκαν ότι τά 80% τών ειδών ήσαν άντίγραοα ή κακέκτυπα ευρωπαϊκών βιομηχανιών.
Μ' άλλα λόγια ή καλή άντιγραφή είναι πρόο
δος. ’Αλλά ύπάρχει καί σήμερα ένα ζωντανό
δείγμα τών μορφολογικών μας επιδόσεων σέ
κεντρική άθηναϊκή αίθουσα. Πηγαίνετε να δεί
τε και σκεφτεϊτε ότι όταν αυτά τά κάνει μιά
Επανδρωμένη βιομηχανία μέ στελέχη καλλι
τεχνικά, τί μπορεί νά δημιουργήσει ό μικροπαραγωγός. Άνοφέρομαι μέ έπι μονή στό ζή
τημα τής μορφής τών έλληνικών άντικει μέ
νων, για τί πιστεύω ότι άσκεΐ τεράστιο ρόλο
στή διαμόρφωση τού αισθητικού κριτηρίου του

μεγάλου κοινού, πού μέ τόν τρόπο πού δέ
χεται ή απορρίπτει τά καθημερινά του άντικείμενα, δέχεται καί απορρίπτει καί τήν τέ
χνη. Επομένως δέν μπορούμε στά σοβαρά
νά περιμένουμε άπ’ ένα κοινό πού ή αισθη
τική του άγωγή διαμορφώνεται σ’ ένα χώρο
μέ αντικείμενα κάτω άπ’ τό μέτριο, νά δε
χτεί μέ κατανόηση τήν τέχνη μας.
Καί τώρα θά μπορούσαμε νά άναφέρουμε
ενδεικτικά σειρά κλάδων έφαρμοσμένων μορ
φών τέχνης, όπου θεωρούμε ότι είναι δυνατή
ή συμβολή τού καλλιτέχνη στή μορφή, χωρίς
αύτό νά σημαίνει ότι ό κατάλογος είναι πλή
ρηςΣχέδια γιά ύφάσμοττα ύφαντά (αύτά μπο
ρεί νά είναι ύφάσματα γιά ντύσιμο ή γιά
διακόσμηση).
Σχέδια γιά τυπωτά ύφάσματα (τό ίδιο
όπως τά προηγούμενα).
Σχέδια γιά κεραμεικά άντικει μένα.
Σχέδια γιά άντικείμενα άπό ξύλο.
Σχέδια γιά άντικείμενα άπό μέταλλα (σ ί
δερο, χαλκό, μπρούντζο κλπ .).
Σχέδια γιά γυάλινα εϊδη.
Σχέδια γιά δερμάτινα εϊδη.
Σχέδια γ ιά πλαστικά.
Ή άπασχόληση μ’ οτύτούς τούς κλάδους
είναι φανερό ότι προϋποθέτει γνώσεις πάνω
στις συνθήκες παραγωγής, τεχνικές, οίκονομικές κλπ., γιά τ ις όποϊες θά μιλήσουμε γιά
λίγο, προσπαθώντας νά τονίσουμε περισσό
τερο τό Ιδιόμορφο κλίμα πού έπικρατεΐ, άπό
τήν άποψη νοοτροπίας παραγωγών, παρά νά
μπούμε σέ τεχνικές λεπτομέρειες.
Ή τεχνική, όπως είναι φυσικό, άποτελεΐ
ένα σημαντικό στοιχείο γιά τή δημιουργία
μιάς νέας μορφής καί μάλιστα σ ’ βρισμένα
άντικείμενα είναι άδιανόητη ή σύλληψη καί
εκτέλεση ένός σχεδίου χωρίς μιά προηγού
μενη βαθειά γνώση τής τεχνικής. Καί έπειδή
έδω δέν μιλάμε, γιά έναν τύττο άντικει μένων
πού έχουν χαρακτήρα έμπνευσμένων προτά
σεων, καλλιτεχνικών, όπου ή λειτουργικότητα
είναι παράγων δευτερεύουσας σημασίας, πρά
γμα πού συνέβη σ ’ άλλες χώρες, άλλά γιά
τήν άνάγκη συγκεκριμένων καί συνάμα λει
τουργικών άντικειμένων, προέχει τουλάχιστον
ή στοιχειώδης γνώση τής τεχνικής διαδικα
σίας τής παραγωγής καί τών τεχνικών δυ
νατοτήτων τού ύλικού πού προορίζεται γιά
τήν κατασκευή. Ή παρακολούθηση καί Επο
μένως γνώση, όλων τών σταδίων πού συνθέ
τουν τήν τελική μορφή, πού συνίσταται σέ
λειτουργική καί καλλιτεχνική μορφή.
’Ακόμα ή γνώση τών οικονομικών συνθη
κών παραγωγής καί ή σημασία τού κόστους
στό τελικό άντικείμενο. Κ’ ίσως ocltto τό τε
λευταίο νά ’ναι — μαζί βέβαια μέ τήν άντίληψη πού ’χουν γιά τή μορφή — οί παραγω
γοί τά κύρια α ίτια τής ύφισταμένης διάστα
σης άνάμεσα σέ καλλιτέχνες καί παραγωγούς.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι άπομονωμένοι καί θά ’λεγα Εχθρικοί. Ό καλλι
τέχνης κι ό παραγωγός, μέ τήν ευρύτερη έν
νοια θά τόν έλεγα ό Επιχειρηματίας.
Ό παραγωγός - Επιχειρηματίας, λοιπόν, ά-
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συνήθιστος νά δέχεται καί άκόμα νά εκτιμά
τις υπηρεσίες του καλλιτέχνη, τουλάχιστο
στον τόπο μας, θεωρεί τόν έαυτό του παν
τογνώστη σ’ δλα τά θέματα καί βέβαια στό
καλλιτεχνικό. Έδώ ή εΤναι ό ίδιος καλλιτε
χνικός υπεύθυνος η στην χειρότερη περίπτω
ση ή σύζυγός του. Φροντίζει νά προμηθευτεί
έγκαιρα τά σχέδια έκ τού εξωτερικού καί χω
ρίς κόπο τά κοπιάρει. ΓΓ αυτόν ό καλλιτέ
χνης τό πολύ - πολύ νά είναι ένας καλός
άντιγραψέας. "Ετσι έμαθαν άπό τούς γονιούς
των καί αυτό εφαρμόζουν. "Οταν δέν άντιγράφει, άλλα δημιουργεί, τότε τά πράγματα
μπερδεύονται περισσότερο. Τά άποτελέσματα
εΤναι γνωστά. Σ ε κανένα σχεδόν άντικείμενο
πού παράγεται σ ’ αυτό τόγ τόπο δέν ύπάρχει ή δημιουργική σκέψη για τη μορφή, άπό
τότε τουλάχιστο πού ή λαϊκή τέχνη, ή μόνη
ζωντανή τού παρελθόντος, έκανε τόπο στή
βιοτεχνία καί βιομηχανία. Τόν καλλιτέχνη τον
θεωρεί άνίκανο ν’ άντιληφθεί τ ις είδικές συν
θήκες πού έπηρεάζουν τήν πορεία τού άντικειμένου μέσα στήν άγορά, τήν δέ προσφορά
του δευτερεύουσας σημασίας.
Ό καλλιτέχνης μέ τή σειρά του δέν σκέφτηκε ποτέ δτι μπορεί νά ’ναι χρήσι μος καί
σ ’ άλλες περιοχές έξω άπ’ τήν τέχνη του.
Εξάλλου δέν είχε πστέ τήν ευκαιρία νά
προσανατολιστεί σέ κατευθύνσεις πού όδηγούν στήν έφαρμογή. Ούτε έχει γίνει συστη
ματική προσπάθεια διαφωτίσεως των καλλι
τεχνών πάνω στα θέματα πού έμπίπτουν στήν
άρμοδιότητά των άπ' τό κράτος. Τελευταία
μόνο σημειώθηκαν άπό Ιδιωτική πρωτοβου
λία, μερικές προσπάθειες, πού έντοπίστηκαν
σέ βρισμένες κατηγορίες άντικειμένων. Γιά
μιά χώρα δπως ή δική μας δπου δέν ύπάρχει
πρόγραμμα γιά τήν κάλυψη μιας τόσο βασι
κής άνάγχης δπως ή ' μορφή των άντικειμένων, αυτή τή στιγμή είναι άπαραίτητο νά
άξιοποιηθούν οΐ δικές μας δυνάμεις, ώς δτου
βρεθεί τρόπος νά έκπαιδευτούν ο) κατάλλη
λοι σχεδιασταί. Καί νομίζουμε δτι αύτό μπο
ρεί πρακτικά νά γίνει. Χρειάζονται βρισμένες
βασικές γνώσεις πάνω στις συνθήκες παρα
γωγής. Αυτές είναι ένταγμένες στή διαδι
κασία τής παραγωγής, στή μέτρηση καί σύγ
κριση μέ βμοειδή άντικείμενα, στό χαρα
κτήρα τής επιχείρησης, χειροτεχνία, βιοτε
χνία, βιομηχανία, καί τέλος στή νοοτροπία
τού "Ελληνα έπιχειρηματία. "Ο λα αυτά είναι
δυνατό νά τά μάθουμε, μέ σεμινάρια, υπο
τροφίες, ή μιά στοιχειώδη έκπαίδευση πού
φορέας της θά ’ μαστέ έμείς οί ίδιοι καί οί
παραγωγοί. Χωρίς αυτούς τούς παράγοντες
δέ μπορούμε νά διανοηθούμε, δτι κάνουμε έ
στω καί ένα βήμα γιά μιά πετυχημένη συνερ
γασία.
Οί παραγωγοί έχουν π ιά συνειδητοποιή
σει, δτι ή παλιά νοοτροπία τού παντογνώ
στη δέ θά ξανάρθει καί δτι β ρόλος τού σχε
διαστή είναι όργανικά άναγχαΐος γ ιά τήν
επιτυχία των άντικει μένων.
Δ έ μένει λοιπόν παρά νά βρεθεί ό τρόπος
επαφής, θά ’λεγα, άνάμεσά μας. Υπάρχουν
θέματα πού έμείς άγνοούμε κ’ ύπάρχουν άλλα

πού άγνοούν αυτοί. Λείπει ή μέθοδος, ό τρό_
πος νά συνδεθούμε.
Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις συνήθως κατα
φεύγουμε στό κράτος σάν τόν μοναδικό σω
τήρα. ’Αλλά τό κράτος δέν έχει συνειδητο
ποιήσει δπως έμείς τό πρόβλημα αυτό όπως
κι άλλα — δυστυχώς — διότι άν τό είχε δέν
6ά είχαμε τήν άνάγκη νά καταφύγουμε στις
εφαρμοσμένες τέχνες. Θά πουλούσαμε πίνακες.
Θεωρώ λοιπόν δτι είναι σκόπιμο πριν κανείς
άπευθυνθεΐ πρβς τό κράτος νά σχεφτεΐ τί θα
προτείνει.
Μ’ άλλα λόγια, ή δουλειά αύτή ανήκει σ'
έμάς καί τούς παροογωγούς. Χρειάζεται δηλ.
ένα κοινό σχέδιο δράσης, ένα πρόγραμμα. Νά
έντοπιστούν οί άνάγκες, καί νά έρευνηθούν οί
δυνατότητες, κι άπ’ τ ις δυο μεριές γιά τήν
λύση των.
Θά πρότεινα σέ γενικές γραμμές σάν κα
τεύθυνση διερεύνησης π .χ.:
1.- Νά βρεθεί ένας φορέας άπ’ τά υπάρ
χοντα καλλιτεχνικά σωματεία πού θά προω
θήσει τήν Ιδέα μιάς συνάντησης των έκπροσώπων τών έπαγγελ μάτι κών κλάδων των έφαρμοσμένων τεχνών πού ένδιαφέρουν καί τών
έκπροσώπων τών καλλιτεχνών, δπου θά συ
ζητηθεί β τρόπος σύνταξης ένβς προγράμ
ματος συνεργασίας καλλιτεχνών καί παραγω
γών — . μέ κύριο στόχο τή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
σ χ ε δ ί ων άπό κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς γιά
τήν
έλληνική
παραγωγή.
Μιά τέτοια συνάντηση θά 'χει νά άντιμετωπίσει τά έξής θέματα:
α) Έρευνα τών συνθηκών δημιουργίας νέων
μορφών στήν έλληνική παραγωγή. Ή δουλειά
αυτή θά γίνει άπό καλλιτέχνες μέ τή συμβολή
τών κρατικών υπηρεσιών οί όποιες θά παρά
σχουν πιθανόν πολύτιμες πληροφορίες καί σε
συνεργασία μέ τις επαγγελματικές όργανώσεις κάθε κλάδου.
β ) Ε π ίπ εδ ο τών Ελλήνων καλλιτεχνών καί
δυνατότητες δράστηρισποίησης άπό τήν παπαραγωγή.
("Ο σοι άπ’ τούς καλλιτέχνες διαθέτουν
σχετική πείρα θά πρέπει άπαραίτητα νά
τήν προσφέρουν γιά τήν έρευνα). Θά προκό
ψουν θέματα έκπαίδευσης βραχυπρόθεσμης μέ
σα στήν Ε λλά δ α καί έξω, ή μακροπρόθε
σμης π.χ. υποτροφίες ετήσιες ή έξάμηνες
ένημέρωσης, σέ ένα κλάδο ή σέ περισσότε
ρους.
Έδώ πρέπει νά προσθέσω δτι οί έπαγγελματικοί κλάδοι — καί τούτο έκ πείρας —
έχουν τή δυνατόηττα νά παράσχουν κάθε μέ
σο γιά τεχνική ένημέρωση δπου χρειάζεται,
άκόμα καί γ ιά μιά άμεση έναρξη ένός πει
ραματικού προγράμματος συνεργασίας καλ
λιτεχνών μέ παραγωγούς.
Τά πορίσματα ίμιας τέτοιας συνεργασίας
θά δοθούν στούς άρμόδιους κρατικούς παρά
γοντες καί θά ζητηθεί δπου χρειάζεται ή άναγκαία οικονομική ή άλλη συμπαράσταση
τού κράτους. ΟΙ επαγγελματικές όργανώσεις
έαν συνειδητοποιήσουν μιά τέτοια ανάγκη/
καί νομίζω δτι έχει συνειδητοποιηθεί, είναι

βέβαιο δτι εΤναι οΐ ττιό κατάλληλες γ ια νά
ραγωγό. Καί τέτοιοι τρόποι υπάρχουν πολ
απαιτήσουν βοήθεια άττό τό κράτος. Και
λοί, π.χ. ποσοστά επί τού σχεδιαζομένου αν
2
- Μια άλλη δυνατότητα πού ανήκει στη τικειμένου ή πώλησης τού σχεδίου. Τό γρα
σφαίρα: τής δικής της πρωτοβουλίας, είναι ή
φείο μελετών, άς πούμε, θά άναλάβει φυσι
Ιδρυση γραφείων μελέτης καί δημιουργίας νέων
κά νά μελετήσει τις ειδικές συνθήκες παρα
αντικειμένων άττό καλλιτέχνες σε συνεργασία
γωγής, τ ις δυνατότητες πού παρέχει ή κατη
πιθανόν μέ άρχιτέκτονες ττου θα στηριχθεί
γορία τού αντικειμένου γ ιά άνανέωση, τούς
τρόπους καί μεθόδους σωστής καί σύγχρονης
οέ Ιδιωτικά φυσικά μέσα.
Αυτή ή πρόταση θα φανεΐ σέ πολλούς άπροβολής στην άγορά. Γι* αύτό ένα τέτοιο
ψελής. Δεν διαφέρει δμως σαν ενέργεια άπό
γραφείο είναι απαραίτητο νά συγκροτηθεί
άλλες παρόμοιες μορφές συλλογικής άς πού
όχι μόνο άπό σχεδιαστές, άλλά κι άπό άλλες
με καλλιτεχνικής δράσης. Ή διαφορά είναι
ειδικότητες. Στην άρχή τουλάχιστο είναι άναγκαία ή συνεργασία μ’ έναν οίκονομολόγο
στο δτι δεν είναι καινούριο καί άγνωστο τό
ή όργανωτή έπιχειρήσεων Ικανό νά σταθμίσει
θέμα στους καλλιτέχνες. ΕΤναι κυρίως ζήτημα
τούς οικονομικούς παράγοντες πού έπηρεάσυστηματικής οργάνωσης καί άπαιτεΐ μια
ζουν την ζωή τού άντικειμένου στην άγορά
σχετική πείρα. Υπάρχουν μερικοί καλλιτέ
κλπ.
χνες ττου χουν την πείρα αυτή σ’ αυτό τό
Τελειώνοντας, θά ’θελα νά πώ, ότι μέ τά
θέμα, όπως έπίσης καί άρχιτέκτονες. Αυτοί
παραπάνω πού έξέθεσα, δεν είχα σκοπό νά
θά μπορούσαν να συνεργαστούν προσφέρσντας
προτείνω ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο —
τις γνώσεις τους στόν τρόπο όργάνωσης καί
λειτουργίας τέτοιων γραφείων.
παρ’ όλο ότι κι αύτό θά μπορούσε νά γίνει
— άκριβώς για τί πιστεύω δτι σάν άρχή εΤ
Τά γραφεΤα αυτά θά βασισθούν στην άμε
ναι άναγκαΐο νά έπισημανθεϊ ό δρόμος τής
ση συνεργασία μέ παραγωγούς. Δηλαδή: Θά
άπασχόλησης μέ έφαρμοσμένες μορφές άπ’
έντοπιστούν σά στόχοι δυο ή τρεϊς κατηγο
τους καλλιτέχνες, άκόμα δτι δέν είναι ό μο
ρίες αντικειμένων πού προσφέρονται ευχερέ
ναδικός τρόπος γιά τη λύση τού οίκονομικού
στερα για την έναρξη τής μορφολογικής άνάμας θέματος, άλλ’ δτι έστω καί προσωρινά,
πτυξης. Επαφή σέ συνέχεια καί συνεργασία
άν
θέλετε, μπορεί νά γίνει πηγή είσοδήμαμέ τούς περισσότερο ένδιαφερομένους παρα
τος
άπ’ τή μιά μεριά, άλλά καί προσφορά
γωγούς τής κατηγορίας αύτής. Καθορισμός
στόν τόπο σημαντική άπ' τήν άλλη.
τρόπου συνεργασίας τού γραφείου μέ τόν πα
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‘Αγαπητοί συνάδελφοι καί σύνεδροι,
Κυρίες καί κύριοι,
Πριν μπω στο θέμα της άποψινής είσήγησής μου, ήθελα καί μέ τη σειρά μου να
συγχαρώ την έπιτροπή πρωτοβουλίας, στην
όποία κυριαρχούν τά νιάτα, γιά την πραγμα
τοποίηση τού συνεδρίου πλαστικών τεχνών.
Ακόμα ήθελα νά έκφράσω τή λύπη μου
στους συνέδρους, γιοττί στη χθεσινή πρώτη
συνεδρίαση παρασύρθηκα καί γώ, άθελά μου,
σέ ένα τόνο όξύτατης άντιδικίας μέ νεότε
ρους συναδέλφους. "Ας συχωρεθεϊ, στό λύκο
πώς κι αν έγέρασε κι άλλαξε τό μαλλί μηδέ
την γνώση άλλαξε μηδέ την κεφαλή του.
Μολαταύτα, άν το προεδρείο καί τό συνέ
δριο μού έπιτρέπει θά ήθελα να προσθέσω
δυο μόνο λόγια, άκολουθώντας τό παράδει
γμα τού Βυζάντιου, έκτος τού αποψινού θέ
ματος, σχετικά μέ την όξύτοπη χθεσινή συ
ζήτηση.
Δεν κρύβω πώς μέ ξάφνιασε δυσάρεστα ή
έπι μονή νέων συναδέλφων, τών όποιων, δσον
τουλάχιστον έτυχε νά τό γνωρίζω εκτιμώ βα
θύτατα τό δημιουργικό έργο, νά άρνηθούν κά
θε συζήτηση γιά ένα θέμα τόσο δεμένο μέ
τήν προσωπικότητα πολλών καλλιτεχνών. Πολύ
άστοχα Τσως τοποθετήθηκε τό θέμα σαν έπιδίωξη μόνο βιοπορισμού ή σαν καταναγκασμός
τού καλλιτέχνη σέ άλλότρια έργα μέ σύμβολα
τήν καρέκλα ή τό πηρούνι. "Αν καί οί μισοί
μόνο άπό μάς πού είμαστε έδώ μαζεμένοι
πιστεύουμε πώς ή άπασχόληση τού καλλι
τέχνη σέ έργα κοινωνικής χρησιμότητας, δπως είναι ή έφαρμογή τής τέχνης, είναι χρέος
τους απέναντι στό κοινωνικό σύνολο, δέν μπο
ρούμε νά διαγράψουμε τό θέμα αυτό άπό τή
συζήτησή μας. Έδώ ήρθαμε ν’ ανοίξουμε πα
ράθυρο κι δχι νά κλειστούμε στό γυάλινο πύρ
γο μας, πεισμοττικά προσκολλημένοι στό ξεπερασμένο δόγμα ή τέχνη γιά τήν τέχνη, μέ τή

σύγχρονη προσθήκη «καί μάλιστα μισθοδοτού
μενη».
Κανείς δεν μπορεί νά υποχρεώσει έναν καλ
λιτέχνη ν’ άσχοληθεί μέ τή μορφή τών π ι
ρουνιών άν αυτό δέν τού πάει. ‘Αλλά αφή
στε σέ κείνους που τό θέλουν καί τό αγα
πούν νά περιφέρουν τό σκηνογραφικό τους
δαιμόνιο στά μεγάλα θέατρα τής ύφηλίου,
νά χαίρονται δταν συναντούν σέ μιά όμιχλιασμένη ατμόσφαιρα τού βορρά μιαν ά
χτι δα ήλιου άπό τήν πατρίδα στή μορφή
μιας άφίσας τού τόπου μας, νά ικανοποιούν
ται δταν έκπορθούν κλειστά γιά τή νεοελλη
νική τέχνη κάστρα μέ τήν έλκυστική τέχνη
μιας ταπισσερί.
Υπάρχει έδώ, σ* αύτό τό άπλωμα τού καλ
λιτέχνη όχι μόνο υλική άπολαβή άλλά, άς
μέ πιστέψει ή άγαπητή Νικάταυ ’Αντωνία,
καί μιας άλλης ύφής γοητεία καλλιτεχνικής
έκφρασης. Καί άς μή περιορίσουμε τις συζη
τήσεις μας μόνο στό τ ί πρέπει νά ζητάμε.
Ά ς άνοίξουμε τις καρδιές μας νά δούμε καί
τ ί μπορούμε νά προσφέρουμε σαν δημιουρ
γικές μονάδες του κοινωνικού συνόλου.
Θέλω νά άρχίσω τήν αποψινή εισήγηση
πάνω στό θέμα τών εκθέσεων μέ τήν από
τιση ένός φόρου τιμής καί μέ μιά συντομό
τατη άλλά διδακτική αναδρομή.
Τό φόρο τιμής νομίζω πώς δέ θά 'χετΕ < V
τ'ρρηση οτι τόν Οφείλουμε ολοι μας στον όρΤΓίχ*)ΤΠς έκθίεσης που έγινε στην
ηνα λ ίγ α μόλις χρόνια υστέρα άπό τή
συγκρότηση τού ελληνικού κράτους.
Σ ’ ένητ
ένα κλητηντιΐίΑ
κλασσικό ττιά
π ια νιά
γιά τά νεοελληνικά
λό
γράμματα κείμενο διαβάζουμε τούτα τσ
για :
«Ε ίχα φκιάσει καί εικονογραφίες· θέλησα
νά δοθούν είς τόν τύπον κ’ έγιναν πλήθος συντρομηταί απ’ δξω άπό τό κράτος καί άττσ

j e a κι άπό τά Εφτάνησα — τις 25 είκό*ς 35 δραχμές ή συντρομη.
Είχα δύο ζωγράφους όπου δούλευαν άπο
τά 1836 ώς τά 1839. Τους είχα μυστικώς
σ; τους πλέρωνα και τούς φαγοπτότιζα καί
(«κιαξον 125 εικονογραφίες. Καί έκαμα ένα
τραπέζι μεγάλο καί πήρα είς τό τραπέζι τούς
ττρέσδες των ευεργετών μας δυνάμεων καί τους
φιλέλληνες τους άγωνιστές καί τους αύλικούς
καί υπουργούς καί δικούς μας σημαντικούς
-πολίτικους καί στρατιωτικούς ώς διαχόσιους
-πενήντα ανθρώπους· ήσαν σε δλο τό οττίτι
δττου τρώγαν. Αφού άρχίσαμεν τά γιομάτα,
είπα ύττέρ των ευεργετών μας δυνάμεων του
Βασιλέα μας της Βασίλισσάς μας καί τής
Πατρίδας. Τελειώνοντας τό τραττεζι, τότε έ
βγαλα τις είκονογραφίες καί τις θεώρησαν.
'Εστειλα είκοσιπέντε εικονογραφίες τού Βασιλέως κι άπ' άλλες τόσες τού "Αγγλου του
ττρέσδη τού Γάλλου καί τού Ρούσσου, άφού
ττρώτα τις θεώρησαν είς τό σττίτι μου οΐ άγωνισταϊ κι Οσοι άλλοι ήταν στο τραπέζι καί
■ παρατήρησαν τις θέσεις δθεν έγινε ό κάθε
■ πόλεμος καί τους αρχηγούς "Ελληνες καί
Τούρκους».
Μαντέψατε δέδαια πώς μιλάει ό Μαχρυγιάννης. Τό μπαρούτι καπνίζει άκόμα στις
σελίδες των γραφτών του. ‘Ωστόσο, οΐ άναλαμπές τής πνευματικότητας τού Ρουμελιώτη
άγωνιστή που χαράζει μέ τό σπαθί του μέσα
σ' αυτά τις πιό ευαίσθητες υποθήκες τής
νεότερης καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς, θά
άστράψτουν γιά μάς άκόμα γ ιά πολύ.
«Αύτά καί δέκα χιλιάδες τάλαρα νά σάς
δώσουνε νά μήν τό καταδεχτείτε νά βγούν
άπό τήν πατρίδα μας. Δ Γ αυτά πολέμησαμεν» λέει στους στρατιώτες που θέλαν νά
πωλήσουν κάτι Ευρωπαίων δυο άγάλματα π ε
ρίφημα μέ «τήν τόσην εντέλειαν όπου είχαν».
Εξήντα χρόνια αργότερα διαβάζουμε στά
«Παναθήναια» τού 1900:
«Ή Ε τα ιρία τών φιλοτέχνων» έγκατασταθεΤσα είς τό νέον αυτής κατάστημα παρά την
όδόν Σταδίου (δπου πριν τό Εθνικόν Πανό
ρα μα ) ήρξατο τών έργασιών της. 'Εφέτος
έκτός τής έκθέσεως ήτις θά άνοίξει την 30
Οκτωβρίου ή Ε.Φ. Ιδρύει καί καλλιτεχνικήν
σχολήν κυριών. Είς τάς μέχρι τούδε εκθέσεις
έξετέθησαν 450 έργα ζωγραφικής καί γλυτιτικης ύττό 53 Ελλήνων καλλιτεχνών κατά
την ΰποβληθεΤσαν είς τό συμβούλιου λογοδο
σίαν.
Η αίθουσα είς τήν όποιαν άπό τούδε θά
γίνονται αΐ έκθέσεις τής Ε τα ιρ εία ς έχει τού
το τό εξαιρετικόν ότι θά φωτίζεται άνωθεν
ώστε τό φώς διανέμεται έξ ίσου εις πάντα
τα έργα, είναι δέ εύρυτάτη καί ήλεκτροφώΤιστος τήν νύκτα.
Διαρκούντος τού χειμώνος θά δοθώσι συvoajjj*'oci κσ» καλλιτεχνικά! διαλέξεις».
(^_σα σε εξήντα χρόνια έχει γίνει κάποια
προο5ος άττό την έκθεση - τσι μπουσι τού Μα•ψσγιάνν-η ατό σπ ίτι του στήν γειτονιά πού
<*κο[ια: εΤναι γνωστή μέ τό όνομά του.
, * ^ αίθουσα φωτίζεται άνωθεν, είναι ευρυ1ΠόΓΓΤ1 καί ήλεκτροφώτιστος τήν νύκτα».

"Αν λογαριάσουμε δτι γιά τά έξήντα χρό
νια αύτά καί μέ πρώτη χρονολογία τό 1859
δέν βρήκα στά δελτία τής Εθνικής μας Πι
νακοθήκης, πού μού παραχωρήθηκαν πολύ ευ
γενικά, άπό τό διευθυντή της, παρά μόνο
6 ή 7 εκθέσεις ώς τό 1900, θά πρέπει νά
θεωρήσουμε τήν έξηκονταπενταετία πού π έ
ρασε άπό τότε έως τις μέρες μας μιά πε
ρίοδο πολύ πιό γόνιμη καί σέ ομαδικές καί
σέ άτομικές καλλιτεχνικές έκδηλώσεις.
Σήμερα βρισκόμαστε κάπως μακριά άπό
τήν εποχή πού κυκλοφορούσε πάντα μέ έναν
ή δυο πίνακες στο χέρι ό πρώτος καί πανά
ξιος έμπορος τέχνης, ό άξέχαστος καί γρα
φικός Κοσμάς Στάθης μέ τήν πελερίνα, τό
πλατύγυρο καπέλο καί τή φλοτάν γραβάτα.
Τή μοναδική γκαλερί Στρατηγοπούλου πού
Ιδρύθηκε γύρω στά 1925, τήν έχουν διαδε
χθεί στις μέρες μας πάνω άπό 20 αίθουσες
έκθέσεων δπου οί άτομικές καί κατά μικρές
όμάδες έκθέσεις, διαδέχονται ή μιά τήν άλλη
κάθε τρεις έβδομάδες καί σχεδόν δλη τή διάρ
κεια τού χρόνου.
Τό εμπόριο τών πινάκων διεξάγεται κυ
ρίως στά παλαιοπωλεία καί πρός τιμήν τής
νεότερης έλληνικής τέχνης, πρέπει νά υπο
γραμμίσουμε τό γεγονός ότι έχουν έπισημανθεί νά κυκλοφορούν καί τά πρώτα πλαστά
έργα ζώντων καλλιτεχνών.
Στήν αποψινή μας εισήγηση τά φαινόμενα
τής άτομικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας
μόνο βοηθητικά θά μάς απασχολήσουν.
Ό άδήριττος νόμος τής προσφοράς καί
τής ζήτησης λειτουργεί καί έδώ φυσιολογικά
καί τά μέτρα που μπορούν νά προταθούν καί
νά συζητηθούν θά είχανε ένα πολύ γενικό
χαρακτήρα. Νά δημιουργήσουν τις προϋπο
θέσεις γιά ένα ευρύχωρο πλαίσιο μέσα στο
όποιο θά μπορούσε νά αναπτυχθεί έλεύθερα
καί πιό δημιουργικά ό καλλιτέχνης σάν άτο
μο, σάν ζωντανή μονάδα ένός συνόλου.
Τό θέμα μας είναι μόνο οί συλλογικές καλ
λιτεχνικές έκδηλώσεις: οί όμαδικές εκθέσεις
τού έσωτερικού καί τού εξωτερικού.
Έδώ πρέπει νά πούμε καθαρά άπό τήν
άρχή πώς, μέ δλη τή σχετική προσπάθεια
πού έχει καταβληθεί δλα αύτά τά τελευταία
χρόνια άπό όμάδες, οργανισμούς καί τήν πο
λιτεία, είμαστε άκόμα πολύ πίσω.
Γ ιά τις μεγάλες όμαδικές έκθέσεις διαθέ
τουμε μόνο ένα κτίριο, τό ευρύχωρο καί καλ
λίγραμμο Ζάππειο.
01 σϊθουσές του, δμως, κάπως άχανείς,
καθόλου καλά φωτισμένες ούτε άνωθεν ούτε
άλλως πώς, δέν προσφέρονται χωρίς κόπτοια
διαμόρφωση τού χώρου καί τού φωτισμού γιά
τήν ελκυστική παρουσίαση έργων ζωγραφι
κής·
Ή δημιουργία ένός μεγάρου καλλιτεχνικών
έκθέσεων μέ χώρους εύκολα διαρρυθμιζόμε
νους, καλό φωτισμό, πολλά κινητά πανώ, μέ
άρκετά αίθρια γιά τή γλυπτική στο κέντρο
τής πόλης ή γύρω στην ’Ακρόπολη, είναι τό
πρώτο αίτημα πού προτείνεται άπόψε σάν
βασική προϋπόθεση μιάς ζωντοτής προβολής
τής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
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'Ένα αίτημα ττρός την πολιτεία, το δήμο
ή δττοιο άλλο ίδρυμα πού άν άρχίσουμε άπό
σήμερα να τό θέτουμε άπαιτητικά, μπορούμε
νά έλττίζουμε ττώς θά το καρπωθούν τά τταιδιά μας, άν δχι τά άγκάνια μας. 01 μεγάλες
στροφές τής καλλιτεχνικής μας Ιστορίας εί
δαμε ττώς σημαδεύονται με έξηκονταετίες. Δυό
γενιές, δηλαδή άλλα έξήντα ττερίττου χρό
νια, -με άργά βήματα, μέ μεγάλα διαλείμ
ματα, μέ πολεμικά κενά και όργανωτικές πα
ραλλαγές καί έλλείψεις, πορεύονται κάποιο
μονόδρομο προόδου μέ τη λεγάμενη «Πανελ
λήνιο έκθεση» καί παλαιότερα τήν έκθεση τού
Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών. “Εχει νο
μίζω σημάνει ή ώρα γιά μιά θεμελιακή ανα
νέωση τού θεσμού. Καί πρώτα α π ’ δλα για τί
πανελλήνιος; Βρίσκω τον τίτλο ένα πομπώδη
πλεονασμό. Πουθενά δε φαίνεται πώς μπορεί
ή έκθεση αυτή νά περιλαμβάνει έργα τέχνης,
δημιουργημένα άπά "Ελληνες τεχνίτες στά
πέρατα τής Γής, όπως άρχισε νά πραγμα
τοποιείται τά τελευταία χρόνια, καί υπόσχε
ται μέ τόν τίτλο της μιάν εικόνα τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας, σέ δλη τήν έκταση τού
έλληνικού χώρου, ένώ είναι γνωστό πώς τά
κέντρα τά καλλιτεχνικά τά έγχώρια σήμερα
δέν είναι, έξω άπό τήν υδροκέφαλη Αθήνα,
περισσότερα άπό ένα ή δύο. «"Εκθεση σύγ
χρονης έλληνικής τέχνης», θά εϊτανε νομίζω
καί προτείνω ό σωστός τίτλος μιας έκθεσης
τού τύπου τής Πανελληνίου.
Έδώ άρχίζουν άλλα προβλήματα. “Εχει
πληθύνει πολύ ό αριθμός τών καλλιτεχνών.
Μέ τήν ϊδουση τού Καλλιτεχνικού Ε π ιμ ελ η 
τηρίου έχε. έπισημοποιηθεί κάπως ό χαρακτη
ρισμός τού έπαγγελματία καλλιτέχνη. Ή
πείρα τών χρόνων πού διέρρευσαν άπό τήν
έποχή τής ίδρυσής του, μάς έχει διδάξει δτι
δέν είναι πάντα εύθέως άνάλογος ό χαρακτη
ρισμός τού μέλους τού επιμελητηρίου μέ
τόν καλλιτέχνη δημιουργό.
Δέν θέλω νά φτάσω στήν άρνηση δτι ϊσ α Τσα είναι άντιστρόφως άνάλογος, άλλά μπορώ
νά βεβαιώσω δτι στήν ανύψωση τής στάθμης
τής καλλιτεχνικής μας δραστηριότητας, ό με
γάλος αριθμός τών μελών τού επιμελητηρίου
μέ τά άγραφα άλλά νόμιμα δικαιώματά τους,
βαραίνει άνασταλτικά.
Μιά λύση πού προτείνω είν α ι: Νά προσ
παθήσουμε νά ξεκαθαρίσουμε τις δυό αυτές
συνυπάρχουσες καί ώστόσο άντικρουόμενες
ιδιότητες έπαγγελματία καί καλλιτέχνη μέ
τήν δημιουργία δυό διαφορετικού τύπου έκδηλώσεων προβολής. "Ενα χρόνο, τό φθινό
πωρο, γιά νά συμπίπτει μέ τις έκδηλώσεις
τού τουρισμού μιά έκθεση μέ αυστηρά καλ
λιτεχνικά κριτήρια, πού θά τή λέγαμε « Δ ί
χρονη έκθεση σύγχρονης έλληνικής τέχνης»,
μέ βραβεία καί διακρίσεις κάτω τών 55 χρό
νων καί τιμητικές διακρίσεις γιά καλλιτέχνες
πού έχουν περάσει τό συμβατικό αυτό δριο
ηλικίας.
Καί τόν άλλο χρόνο, τήν άνοιξη μιά «έκ
θεση Ελλήνων καλλιτεχνών» στήν όποια ή
ιδιότητα του έπαγγελματία ζωγράφου πού κι
αύτή θέλει κάποια ουσιαστική τυπική ανα

θεώρηση, νά δημιουργεί τό δικαίωμα σ υ ^
τοχής έστω μέ ένα έργο.
01 άγορές τών ιδιωτών δέν μπορούν *
ρυθμισθούν άπό τούς οργανωτές, άλλά oi d*
γορές τού κράτους θά μπορούσαν νά
μοιρασμένες καί στις δυό αύτές διαφορετικέ
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Ό νόμος τών σνγκοινωνούντων αγγείων δεν
μπορεί νά άττοφευχθεΐ νά λειτουργήσει
μέσα σ τις δυό αυτές εκδηλώσεις, άλλά δ η *
τά κριτήρια είναι σαφή, δέν μπορεί νά βλά
ψει ούτε τή μιά ούτε τήν άλλη.
Κανένα μέλος τού Κοελλι τεχνικού ’Επιμε
λητηρίου καί κανένας ελεύθερος έπαγγελματίας δέν θά ιμπορεί νά έμποδισθεϊ στό νά
στείλει έργα του στη «Δ ιετή έκθεση σνχχρόνου έλληνικής τέχνης» καί κανένας "Ελληνας
ζωγράφος δέν θά πρέπει νά τό θεωρεί μείωση
του νά λάβει μέρος στήν «"Εκθεση Ελλήνων
Καλλιτεχνών».
Ή διδακτική άκτινοβολία τών δυό αύτύν
έκδηλώσεων θά είναι διαφορετικής έντασης αυ
τό δμως δέ θά πρέπει νά μειώνει τή γνησιό
τητα τής εΙκόνας, που θά παρουσιάζουν τής
σύγχρονης έλληνικής καί καλλιτεχνικής πρα
γματικότητας μέ διαφορετικό τρόπο κάθε φο
ρά!
"Αλλα θέμοττα μέ παλλάς άχάνθας είναι τά
θέμοττα τής συγκρότησης τής κριτικής έπιτροπής καί τής επιτροπής αγορών.
Δέν αισθάνομαι τήν δύναμη νά προτείνω
λύσεις γι' αύτά άλλά τή συζήτησή τους.
Ώστόσο θά μού έπι τρέψετε νά εκθέσω την
προσωπική μου άποψη δτι ή συγκρότηση
τής κριτικής έπι τροπής πρέπει νά είναι ow·
θετή καί πολυπρόσωπη. Καί νά τό συζητή
σουμε.
Σ έ μιά επιτροπή στήν όποια θά αντιπρο
σωπεύονται τά νιάτα καί ή πείρα, τά όφφίκια
καί οΐ έχλεκτοί τών καλλιτεχνών, τά γένη,
άντρες καί γυναίκες, οΐ τάσεις, συντηρητικοί
καί άκραΐοι, τά είδη, καλλιτέχνες όλων τών
ειδικοτήτων καί θεωρητικοί, μέ κοι\ό παρο
νομαστή τήν καλή πίστη, θά μπορούσε .κα
νείς άφοβα νά έμπιστευθεί τήν επιλογή τώ/
έργων πού θά εκφράζουν κάθε φορά τήν άλη;
θινή θερμοκρασία της καλλιτεχνικής ζωής του
τόπου.
Έ να άλλο βασικό λάθος που π ρέπ ει νσ
έπισημάνουμε είναι ή συγκρότηση τής επι
τροπής αγορών.
Τό κράτος ορίζει μιά κριτική επιτροπή να
ξεδιαλέξει τά έργα που θά εκτεθούν καί έ
πειτα μιά άλλη επιτροπή πού θά ξεχωρία»
τά έργα πού θά άγοραοθοΰν άπό τό ίδιο to
κράτος. Δεδομένου δτι οι άγορές τού κράτους
έκτος άπό τό ύλικό τους βάρος έχουν καί ιό.
χαρακτήρα μιάς τιμητικής διάκρισης
ουργοΰν πολλές φορές μέ τήν πρσγμ<ττσττο«ή£
σή τους μέ κριτήρια άλλα, άς τά ττοΟμείΜ
σύνθετα, τήν εντύπωση δτι τό κράτος
καί άντιφάσκει στήν αξιολόγηση τών καΛΛί*
τεχνιχών δυνάμεο:ν τού τόπου.
Jj Jj|
Μιά συνεργασία τών δύο έπι τροπών, ^
οποίες δέν-θά ήτανε άσκοπο νά συγχωνε00^
ταν σέ μιά θά σταθεροποιούσε κάπως Τ(*

(floc06pt<rra όρια μέσα στα όττοΤα κινείται ή
αύληση της πολιτείας νά ένισχύσει καί νά
βοηθήσε, τήν άνστηνξη τών τεχνών.
_
Ένα άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε σε
£να ξεκαθάρισμα, είναι ό καθορισμός τεκμαρ
τών κριτηρίων πού θά σννέτειναν στην ιε
ράρχηση κάποιων άξιων, Ιεράρχηση απαραί
τητη για πολλούς λόγους.
Λεν είναι πολλές οι υλικές και οΐ ηθικές
άμοιβές που παρέχει ή πολιτεία στους καλ
λιτέχνες. Είναι σχεδόν Ανύπαρκτες. Μια διά
κριση πού θά άξιζε νά τούς άπονείμει είναι
ή διάκριση «έκτος κρίσεως».
Πόσο αυτή ή διάκριση θά είναι πραγματι
κή τιμή γιά τούς ζωντανούς ανθρώπους ή
τιμητική αποστρατεία, αυτό άπομένει στή
ζωτικότητα των τιμωμένων νά το άξιοποιήσουν.
Δεν συμφώνησα προσωπικά μέ τό αίτημα
των άποψοίτων τής Σχολής νά θεωρηθούν μέ
τό δίπλωμα τής σχολής, άξιοι νά έκθέτουν
χωρίς νά περάσουν άπό κρίση.
’Αλλοίμονο &ν περιορίζαμε τις φιλοδοξίες
μας γιά μιά συνεχή άνοδο τής στάθμης τής
καλλιτεχνικής μας ζωής στο χαρτί τού σχο
λείου. Δέν θά απέκλεια όμως τή δυνατότητα
τό χαρτί αυτό νά δίνει άμέσως τό χαρακτη
ρισμό τού έπαγγελματία ζωγράφου ή γλύ
πτη ή χαράκτη στον άπόφοιτο μέ όλα τά
έποκόλουθα πλεονεκτήματα. “Αμεση έγγραφή
στό ’Επιμελητήριο καί δικαίωμα συμμετοχής
μέ ένα τουλάχιστον έργο στήν «Έ κθεση 'Ε λ
λήνων Καλλιτεχνών» τήν έπαγγελματική.
Γιά νά τελειώνουμε μέ τις έκθέσεις τού
εσωτερικού, θά είχα νά προτείνω σύντομα καί
τά έξης:
Μιλήσαμε γιά βραβεία καί διακρίσεις. Πρέ
πει νά είναι χρηματικά καί σημαντικά. “Αλλα
γιά τους νέους, άλλα γιά τούς ώριμους.
01 άγορές του κράτους νά μή γίνονται μέ
τό πνεύμα τής φιλανθρωπίας, άλλά μέ τήν
προοπτική ότι ή πολιτεία συλλέγει κάθε φορά
τά έργα πού θά άπαρτίσουν αύριο τόν κορμό
τής ιστορίας τής τέχνης στήν Ελλάδα.
Φυσικά μέ τήν έκθεση πρέπει νά οργανώ
νονται όμιλίες καί όδήγηση τού κοινού. Μιά
έπιλογή τών έργων μέ τήν συγκατάθεση των
καλλιτεχνών, θά μπορούσε νά άποτελέσει τό
περιεχόμενο μιας περιοδεύουσας έκθεσης στήν
Τϊερίφέρεια τής πρωτεύουσας καί στά κυριώ^ερα έπαρχιακά κέντρα.
Δέν αίσιοδοξώ ότι θά μπορούσε νά γίνεKa‘
κάθε δυο χρόνια άλλά σέ προ
καθορισμένες τακτές χρονολογίες, ή «Δ ιετής
«θέση συγχρόνου ελληνικής τέχνης» θά ήτανε
ένατόν νά οργανώνεται καί στή Θεσσαλο
νίκη.
μεγάλο πρόβλημα εΐναι ποιό θά είναι
όργανό πού θά άναλάβει τήν όργάνωση
αυτών τών εκδηλώσεων. Θά δούμε παΡακατω μέ αφορμή τις έκθέσεις εξωτερικού
^ λ υ α ρ χ ία βασιλεύει στά θέματά μας.
δημιουργίας ενός οργάνου πού θά
αβει νά συντονίσει όλα αυτά τά θέματα
νά γίνεται αίσβητή.
πο τά πρώτα κιόλας χρόνια μετά τήν

απελευθέρωση άπό τήν ξένη κατοχή έγινε φα
νερό πώς οί πνευματικές σχέσεις καί οΐ καλ
λιτεχνικές ανταλλαγές θά γίνονταν ένα ειρη
νικό μέσο επικοινωνίας άνάμεσα στούς λαούς
καί άκάμα πιο φανερό πώς θά βρισκόμασταν
όλότελα άπροετοί μαστοί γ Γ αυτή τήν επ ι
κοινωνία.
Είκοσι χρόνια μετά τόν πόλεμο έχουμε
ίσως αύξήσει τούς τρόπους καί τις μεθόδους
γιά νά δεχόμαστε έδώ τά ξένα ή νά στέλ
νουμε έξω τά δικά μας πνευματικά καί καλ
λιτεχνικά επιτεύγματα, άλλά δέν έχουμε άκόμα βρει τόν «μοναδικό τρόπο ή τή μοναδική
μέθοδο πού θά λειτουργούσε Αποτελεσματικά
στον τομέα αύτό.
“Εχουμε μιάν επιτροπή γ ιά τήν έκθεση τής
Βενετίας. Μιάν άλλη έπιτροπή γιά τις άλλες
έκθέσεις τού έξωτερικού. Τήν διεύθυνση Κα
λών Τεχνών τού Υπουργείου Παιδείας. Τήν
διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων τού Υπουρ
γείου Εξωτερικών. Τόν τουρισμό. Τήν Προε
δρία τής Κυβερνήσεως. Μέ ζωηρές καί Αξιέ
παινες πρωτοβουλίες μπαίνει τώρα στον κα
τάλογο αύτό καί ή Σ τέγη Γραμμάτων καί
Καλών Τεχνών.
Ά νάμεσα σ ’ όλες αυτές τις Αρμοδιότητες
ορθώνεται ένας τοίχος Ασυνεννοησίας ή διακινεΐται ένας ποταμός γραφειοκρατικού υλι
κού.
"Ενας συντονισμός τών έπιδιώξεων όλων
αυτών τών υπηρεσιών, θά είτανε γιά όφελος
τών καλλιτεχνικών μας πραγμάτων καί θά
έφερνα έδώ τό παράδειγμα τής Μεγάλης Βρεταννίας, ή όποια έχει έμπιστευθεΐ τά θέματα
τά καλλιτεχνικά στό Βρεταννικό Συμβούλιο.
"Οσοι έτυχε νά δουν τόν τρόπο μέ τόν
όποιο, όχι μόνο ο'ι Βρεταννοί, προβάλλουν τις
καλλιτεχνικές τους άξιες, τήν κουστωδία τών
ειδικών πού συνοδεύουν κάθε έκδήλωσή τους
στό έξωτερικό, τό έντυπο υλικό πού κουβα
λούν, τήν άγάπη καί τό φανατισμό τους γιά
τό έργο πού έχουν άναλάβει, πολύ έζήλεψαν
συγκρίνοντας μέ τή δική μας Απουσία κάθε
στοργής καί φροντίδας.
Τό θέμα τών έκθέσεων έξωτερικού δέν είναι
μόνο θέμα συσκευασίας καί Αποστολής τών
έργων.
Ή Φροντίδα μας σχεδόν πάντα σταματάει
έκεΐ καί άφήνουμε τά έργα μόνα τους μέ τή
δική τους όποιαδήποτε Ακτινοβολία νά λ ει
τουργήσουν γιά λογαριασμό τής ελληνικής
τέχνης. Σ έ μιάν εποχή όπου ή τεχνική τής
προβολής έχει αρχίσει νά παίρνει τή σημα
σία ενός διαρκούς αγώνα ύπαρξης καί έπιβολής, εμείς κινούμεθα ακόμα μέ μικρό - έλλαδικά κριτήρια.
Δέν υπάρχουν πιστώσεις, άκούμε πολύ συ
χνά. "Αμα πιστέψουμε πώς ή παρουσία τού
καλλιτέχνη σέ μια έκθεσή του στό εξωτερικό,
πλαισιωμένου μέ ένα ή δύο Αρμοδίους παρά
γοντας, θά βοηθήσει στήν σωστή αξιολόγηση
τού πολιτιστικού μας έπιπέδου, τότε θά μπο
ρέσουμε νά βρούμε τις πιστώσεις. Καί νά
πληρώσουμε τά έξοδα μεταφοράς τών έργων
ένός γλύπτη πού παλεύει γιά τό ελληνικό
όνομα στά ξένα καί πού θά θέλαμε νά στεί-
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λουμε τά έργα του σε μια έκθεση στο Βελι
γράδι, άς πούμε. Καί να βγάλουμε τρία εισ ι
τήρια καί πέντε διανυκτερεύσεις για τούς
καλλιτέχνες, ττού στέλνομε δω καί κεΐ νά υ
περασπίσουν μέ τά έργα τους την καλλιτε
χνική μας άξιοπρέπεια καί τιμή. "Οπως γ ί
νεται παντού. Αυτά άφορούν τις περιπτώσεις
πού ή 'Ελλάδα εΤναι καλεσμένη νά λάβει μέ
ρος σέ διεθνείς εκδηλώσεις. Σκεφθεϊτε τώρα
άπό πού πρέπει ν’ αρχίσουμε άν αποφασί
σουμε άπόψε νά διατυπώσουμε ένα αίτημα
προβολής τής έλληνικής τέχνης όργανωμένης
άπό μάς, άπό την πολιτεία, καί πού θά μπο
ρούσε νά περιοδεύει τά καλλιτεχνικά κέντρα
τής Ευρώπης καί τής Α μερικής. Τά κατορ
θώματα τού καταπληκτικού έκείνου Γιουγκοσλάβου, τού Τσελεμπόνοβιτς, πού μόνος του
έχει έπωμισθεΐ την ευθύνη τής προβολής τής
Γιουγκοσλαβικής τέχνης, καί την έχει έπιβά
λει σήμερα σάν ένα ζωντανό παρακλάδι τής
ευρωπαϊκής τέχνης, τά περιβάλλει άκόμα γιά
μάς ή άχλύς τού μύθου. Καί όμως, πόσα
πράγματα θά μπορούσαμε νά κάνουμε άκολουθώντας τό παράδειγμά του μέ το υλικό
πού έχει συσσωρευθεΐ τά τελευταία χρόνια
στά έργαστήρια των 'Ελλήνων καλλιτεχνών.
Ό π ο υ καί δποτε τό ύλικό αυτό άποδεσμεύτηκε άπό τά μικρό - έλλαδικά μας δρια, θαυ
ματούργησε.
Ό τα ν αυτή την άλήθεια καταφέρουμε νά
την ένστερνισθούν οΐ άρμόδιοι, θά γίνει δυ
νατόν νά βρεθούν ο\ τρόποι καί οΐ πιστώσεις
γιά μιά γονιμότερη έπικοινωνία τής νεότε
ρης έλληνικής τέχνης μέ τις μεγάλες καλλι
τεχνικές άγορές τής Εύρώπης καί τής Α μ ε 
ρικής. Καί νά σκεψθούμε ίσως τότε σοβαρά
πώς μπορούμε νά δουλέψουμε γιά νά κάνουμε
καί τήν ’Αθήνα ένα διεθνές κέντρο καλλιτε
χνικών άνταλλαγών τουλάχιστο στο χώρο τής
Μεσογείου γιά την άρχή.
Έ να ς οργανισμός αυτόνομος, άνεξάρτητος

464

κοντά στή διεύθυνοη Καλών Τεχνών τού ύττουογείου Παιδείας προικοδοτημένος ^ κ α ιν ο ί
γιες και μέ τις πιστώσεις πού είναι σκόρττιες
σήμερα παντού καί δεν αποδίδουν όσο
πρεπε, στον όποιο θά αντιπροσωπεύονται
άνάλσγα όσοι κατά μέρος μοχθούν γιά την
καλλιτεχνική προκοπή τού τόπου, θά μπορού
σε νά βοηθήσει στην εξύψωση όλων αύτώ,
τών έκδηλώσεων, άρχίζοντας άπό την λςγ^.
μενη Πανελλήνιο ώς τ ις μεγάλες BIENNALE
τού εξωτερικού.
"Ενα πρόγραμμα κάποιας ανάσας πιό πλατειάς, μιά στοργική παρακολούθηση τής ζάχμ
σας πραγματικότητας, μιά άξιολόγηση τού
καλλιτεχνικού μας δυναμικού καί ένας συντονισμός καί μιά ιεράρχηση τών έκδηλώσεων
θά ήτανε τό έργο τού οργανισμού αυτού
Πολλά άπό αυτά γίνονται. Αλλά γίνονται
σκόρπια καί άσυντόνιστα.
Ας βοηθήσουμε
όλοι νά μπούν σ' ένα κανάλι.
Θά ήθελα μόνο νά τελειώσω μέ ένα σχετλιασμό. Καλό καί σωστό είναι νά ζητάμε
πάντα καί όσο πιό πολλά μπορούμε άπό την
κοινωνία καί άπό τό κράτος.
Δέν πρέπει όμως νά πάψει νά μάς κατα
καίει ή έγνοια ότι πρέπει καί μείς νά γινό
μαστε κάθε μέρα καί πιό άξιοι γ ι’ αύτά πού
ζητάμε. «Ή σκέψη Μακρυγιάννη καί ή χειρ
Παναγιώτη Ζωγράφου», είχανε κάτι νά πούν
καί τό είπαν «σέ χαρτί μεγάλο στράτζο καί
τό παρουσίασαν άνάμεσα άπό καπνίζοντα έρείπια μέ τον τρόπο τους», στους άγωνιστάς
καί άλλους σημαντικούς, σέ χρόνο ανύποπτο
γιά τήν κρατική μέριμνα γιά τις τέχνες,
"Αν σήμερα ζητάμε αίθουσες «φωτιζόμενες
άνωθεν» καί άλλα παρόμονα είναι γιατί πι
στεύουμε καί τώρα, καί πρέπει νά τό άποδείχνουμε κάθε μέρα, ότι κάτι καί μείς έχουμε
νά πούμε στο χώρο τών Καλών Τεχνών στον
καιρό μας.
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Εισήγηση του Ζωγράφου Παντβλή Ξαγοράρη

Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των άπόψεών μας σχετικά μέ την 'ίδρυση Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, θά ήταν νο
μίζω σκότημο νά άναλύσουμε σύντομα τϊς
συνθήκες κάτω άπό τις όττοΐες αναπτύχθηκε
ή σύγχρονη Ελληνική τέχνη.
"Οπως σε όλους μας είναι γνωστό, τις
τύχες τής 'Ελληνικής τέχνης τις πρώτες δε
καετίες τού αίώνα μας τις βάραινε ή έπίδραση ένός στείρου άκαδημαϊσμού πού είχε
τις ρίζες του στο καθυστερημένο πνεύμα τής
Σχολής τού Μονάχου.
"Ετσι ένώ στη Γαλλία και την Ευρώπη
τά αισθητικά κινήματα εΤχαν μία συνεχή άνάτπυξη άνοίγοντας καινούργιους εύρεΐς όρίζοντες στη σύγχρονη τέχνη, μέ έκθέσεις και
μανιφέστα Ιστορικής σημασίας, οΐ δικοί μας
«δάσκαλοι» τής Σχολής Καλών Τεχνών (Γ.
Ίακωδίδης, Γ. Ροϊλός, Β. Μποκατσιάμπης,
κ.ά.) παρέμεναν άπληροφόρητοι και άσυγκίνητοι.
Οι πρώτες άντιδράσεις στις καθιερωμένες
άχαδημαϊκές άντιλήψε·ς διαφαίνονται στο έργο
μερικών ζωγράφων όπως τού Π. Αεμπέση,
Σ. Σαδδίδη, ‘ 0 5 . Φωκά, κ.ά. πού παρέμειναν σχεδόν άγνωστοι καί χωρίς επίσημη άναγνώριση τού έργου τους1. Χαρακτηριστικό
είναι τό γεγονός δτι μέχρι τό 1920 περίπου
ήταν άγνωστος
στήν Ε λλά δα ό μεγάλος
Cezanne
πού δλοι σήμερα άναγνωρίζου. σ<* ν δάσκαλο τής σύγχρονης τέχνης.
Η ουσιαστική στροφή, γιά μιά έγκυρη
Προσέγγιση τής 'Ελληνικής τέχνης μέ τή Δύση
και συγχρόνως τήν άξιοποίηση τών γνήσιων
καλλιτεχνικών μας παραδόσεων άρχίζει μέ
Τθν Κ. Παρθένη καί τον Κ. Μαλέα μέ τούς

, ’Λ
J,‘
Χρονικό κ α ί σχόλια γ ιά
J ! -Νε<*>~ερη 'Ε λ λ η ν ικ ή Ζω γραφ ική, περ. «Ζυγ6;>’ τ . 1 1 - 1 2 , 19 56, σ ελ. 10.

όποιους άρχίζει μία περίοδος πραγματικά
γονίμων άναζητήσεων πού ένισχύονται μέ την
έπιστροφή άπό τό Παρίσι τού Γ. Γουναρόπουλου καί τού Ν. Χ)κου Γκίκα. Ή έκδοση
καλλιτεχνικών περιοδικών όπως ό «20ος αΙώνας» τού Μ. Τόμπρου καί κυρίως τό «3ο
μάτι», μέ κύριους έκδότες τόν Ν. Γκίκα, καί
Δ. Πικιώνη, διεδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο
στήν θεωρητική θεμελίωση τής σύγχρονης τέ
χνης καί γενικότερα στην αισθητική ένημέρωση τού φιλότεχνου κοινού.
Τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ή έκδοση
τού περιοδικού «Τετράδιο» άπό τούς Α. Ξύδη, Α. Βουσδούνη, κ.ά., μέ συνεργάτες τούς
άξιότερους μαθητές τού Παρθένη συνέχισε μέ
τό θεωρητικό μαχητικό φυλλάδιο «Ιπ π ό κ α μ 
πος» τήν προσπάθεια έπιβολής τών νέων α ι
σθητικών άντι λήψεων άκολουθώντας, σύμφω
να μέ τις διακηρύξεις του, τό σημείο τομής
τής κοττακόρυφης γραμμής πού εΐναι ή Ιστο
ρία Τής Ελληνικής τέχνης καί τής όριζόντιας
πού είναι ή τέχνη τής εποχής μας.
«Δέν άρνούμαστε», έγραφαν οί εκδότες του,
«καμμιά προηγούμενη προσπάθεια, ούτε π ι
στεύουμε πώς ερχόμαστε νά συμπληρώσουμε
κανένα κενό. "Αλλοι πριν άπό μάς,
δουλέ
ψανε τήν ‘ Ελληνική τέχνη καί τήν άνεδάσανε
στά επίπεδα τής παγκόσμιας. Είμαστε ή
προέκταση τής προσπάθειας αύτής»2.
"Ετσι ή Ελληνική σύγχρονη τέχνη συνέχισε
τό δρόμο της μέ τούς πρωτεργάτες της νά
έργάζονται άγνοημένοι, συχνά χωρίς καμμιά
πιθανότητα νά πουλήσουν τό έργο τους, άντιμετωπίζοντας ένα κοινό άμαθές καί πρόκατειλημένο έναντίον τής σύγχρονης τέχνης καί
τις φανατικές άντιδράσεις τών συναδέλφων

*2. Π ερ. «Τετράδιο
στο έοώφυλλο.

πρώτο»,

‘ Αθήνα

1945,
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τους πού ακολουθούσαν συντηρητικές αντι
λήψεις3.
Γιατί τό νά είναι κανείς "Ελληνας καλλι
τέχνης καταντά
μία περιπέτεια
τραγική.
Χρειάζεται νά εΤναι προικισμένος με ένα ση
μαντικό άπόθεμα προσωπικού ήρωϊσμού καί
αυτοθυσίας για νά άντιμετωπίσει αποφασιστι
κά τις δυσκολίες που συχνά είναι άνυπέρβλητες γιά τά κοινά μέτρα. Ισ το ρ ικ ά άλλω
στε ένα μεγάλο πνευματικό παρελθόν του έχει
έτοιμη αυτή τήν περιπέτεια. Γιατί ένώ εΐναι
υποχρεωμένος νά μοιράζεται μέ τον τελευταίο
"Ελληνα πολίτη τις καθημερινές βιοποριστι
κές δυσκολίες, δέν μοιράζεται μέ κανέναν,
άντίθετα επωμίζεται μόνος του όλες τις ήθικές ευθύνες του σύγχρονου "Ελληνα άπέναντι στην πνευματική καί καλλιτεχνική κλη
ρονομιά των προγόνων του.
Μονάχα γ ι’ αυτόν υπάρχουν έκεΐ τ' αρχαία
τά μάρμαρα, που βασανίζουν διαρκώς τη
μνήμη του, καί τον βυθίζουν σέ μιά διάθεση
άπαισιόβοξη, που έρχεται νά την ένισχύσει
ή πικρή πείρα τής νεοελληνικής πραγματικότητας.
βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέ
τρες*
λέει σ ’ ένα ποίημά του ό Σεφέρης, έκφράζοντας άκριβώς αύτό τό μελαγχολικό αίσθημα
που προκαλεΤ στους καλλιτέχνες καί τους
πνευματικούς άνθρώπους ή συγκριτική θέα
των άρχαίων έρειπίων καί τής σύγχρονης Ε λ 
λάδας.
Τή δύσκολη πορεία τής σύγχρονης τέχνης
στον τόπο μας ένίσχυσε σημαντικά τήν τε
λευταία δεκαετία ή ίδρυση νέων αιθουσών
έκθέσεων μέ πολύπλευρη δραστηριότητα ό
πως ό «Ζυγός», «οί Νέες Μορφές», ό «Κού
ρος» καθώς καί τά περιοδικά «Ζυγός» καί
«Νέες Μορφές».
Συνέβαλαν αποφασιστικά
στην άνάπτυξη κλίματος καί θερμοκρασίας
τής καλλιτεχνικής μας ζωής, ιδιαίτερα μέ τήν
παρουσίαση καί προβολή νέων καλλιτεχνών,
φορέων τών συγχρόνων αίσθητικών τάσεων.
'Ακόμη ή συχνή επαφή τών καλλιτεχνών, μέ
τά Ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέντρα, καί ή
πολυετής παραμονή τών νέων στό Παρίσι,
κυρίως, μέ υποτροφίες μπορούμε νά πούμε
ότι βοήθησε στην άποκατάσταση μιας άμε
σης επαφής τής Ελληνικής τέχνης μέ τή σύγ
χρονη Ευρωπαϊκή τέχνη μέ άποτέλεσμσ οί
"Ελληνες ζωγράφοι καί γλύπτες νά κερδίζουν
διεθνή βραβεία καί διακρίσεις καί τά έργα
τους νά άγοράζονται άπό Μουσεία καί Ιδιω
τικές συλλογές τού έξωτερικοΰ.
Διαπιστώνουμε λοιπόν στον τόπο μας μία
δημιουργική αλλαγή στην περιοχή τών πλα3. Βλ. σχετικά, περ. Νέα *Βατία»: Γνώμες
τοΟ ’ Αρχηγού περί τών Εικαστικών Τεχνών, τ.
310, 15 Φεβρ. 1941, « ε λ . 161 -165, 'καί Π.
ΙΙρεόελάκη: Ό Φιλότεχνος, σ. 130 στο ίδιο
τεϋχος.
4 . *Από τό ποίημα «Σαντορίνη», της ουλλο466
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στικών τεχνών. Πρώτη φορά ή ’ Ελληνική r
χνη έχει μιά τόσο ζωντανή παρουσία d u L ·^ '
καί ή έξοδός της άκριβώς άπό τά π ε ρ ιο ρ ^ ·'
να έθνικά μας πλαίσια, ή άναμέτρησή Γ**
μέ τις διεθνείς δυνάμεις τής σύγχρονης τέχντκ*
αποτελούν εκδηλώσεις μιας πνευματικής
νάμεως πού δικαιώνει τήν μεγάλη κολλιτ^
χν.κή κληρονομιά μας, ένώ συγχρόνως
προσφέρει τό μέτρο τών πραγματικών δια
στάσεων πού έχουν οί πλαστικές τέχνες μέ
σα στον πολιτισμό μας.
“Εχουν λοιπόν ώριμάσει οί άντικειμενικές
συνθήκες πού καθιστούν άναγκαία τήν ίδρυση
ένός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ατήν
θήνα. Αυτή τήν άνάγκη πρώτος τήν διατύπωσε μέ άρθρα του σέ έφημερίδες καί περιο
δικά ό καθηγητής κ. Α γγ. Προκοπίου. Οί
προσπάθειες του όμως καί οί εισηγήσεις του
έμειναν χωρίς καμμιά άπήχηση μέχρι σήμε.
ρα' ·
Εΐναι απαραίτητο άφού γίνη κοινή συνείδηση όλων μας ή άνάγκη τής ίδρύσεως Μου
σείου Σύγχρονης Τέχνης νά βοηθήσουμε όλοι,
καλλιτέχνες, κριτικοί τέχνης, καί φιλότεχνοι,
στην επίτευξη αυτού τού σκοπού.
Προτείνεται γιά τήν περίπτωση αυτή ή
δημιουργία ένός Συλλόγου «Φίλων τοϋ Μου
σείου Σύγχρονης Τέχνης» πού μέ τή δράση
του θά μπορούσε νά βοηθήσει σημαντικά στην
άναζήτηση τοόν αναγκαίων ένεργειών γιά τήν
ίδρυση τού Μουσείου.
Ό Σύλλογος αυτός θά μπορούσε νά κα
ταρτίσει έπι τροπές οί όποιες θά μελετούσαν
τά έπί μέρους θέματα πού θά προέκυπταν
κάθε φορά σχετικά μέ τή δράση τού συλλό
γου καί τις άνάγκες του.
Έ δώ θά άναφέρουμε μερικές άπό τις άνπλήψεις πού έπι κρατούν στή σύγχρονη μου·
σειολογία πού άποτελεί Ιδιαίτερο επιστημο
νικό κλάδο μέ άξιόλογη άνάπτυξη.
"Οπως είναι γνωστό τά πρώτα μουσεία,
τον περασμένο αιώνα, στεγάστηκαν σέ παλά
τια βασιληάδων καί εύγενών. Ετσι τά πε
ρισσότερα άπό τά εκθέματα βρίσκονταν ο
ένα περιβάλλον ξένο προς τό πνεύμα τους,
ένώ ή τοποθέτησή τους θύμιζε Ιδιωτική συλ
λογή. 'Αργότερα μέ τήν επέμβαση τών άρ·
χαιολόγων
χρησιμοποιήθηκαν χρονολογικές
κατατάξεις γιά τήν τοποθέτηση τών έκθεμα··
των ένώ τά κτίρια διατηρούσαν μορφολογία
στην άρχιτεκτονική τους τήν άνάμνηση των
αρχοντικών καί τών παλατ·.ών.
Σήμερα ευτυχώς επικρατούν τελείως δια
φορετικές άντιλήψεις. Τά κτίρια τών συγχΡ0’
νων Μουοείων έχουν ιδανικό τους τον
χή συνδυασμό τής λειτουργικότητας^ καί της
μορφολογικής άρτιότητας, άκολουθώντας, ,
πως άλλωστε εΐναι φυσικό, τήν αισθητική
5.
Βλ. ’ Εφημ. «Καθημερινή», 12.7.59 * * ’·
19.4.0-1, καθώς καί τ.ερ. -Νέες Μορφές» *ί·
Ίαν. - Φεδρ. 62, όπου υπάρχει καί μία.
τική τών προτάσεων του έπιστολή τοΰ Wm

ΖερβοΟ.

κτιριολογική ττορείσ της σύγχρονης αρχιτε
κτονικής.
. ,
,
ΕΓνσι άπλα, απέριττα, με χώρους λιτούς,
χωρίς κοσμήματα και έπιτηδεύσεις, μέ μια
έσωτερική οικονομία πού υπακούει σε μια
άρΧ'τεκτονική τάξη, καί σέ έναν άπλό νόμο
ττου δημιουργούν στον επισκέπτη καί τον με
λετητή την αναγκαία άτμόσφαιρα γιά νά επ ι
κοινωνήσει μέ τά έχθέματα καί νά χαρεΐ τήν
όμορΦ'ά τους.
’ Ενώ σύμφωνα μέ τις παληές άντιλήψεις
τά έκθεματα είχαν τυχαία ή σχεδόν τυχαία
τοποθέτηση πού συχνά άπέβλεπε στή διακόσμηαη καί τον έξωραϊσμό τού χώρου, άντίθετα σήμερα καταβάλλεται μεγάλη προσπά
θεια γιά ^ άναδειχθούν τά έκθέμοττα τών
μουσείων, έτσι ώστε ή προσοχή νά συγκεν
τρώνεται σ' αυτά, άκολουθώντας τή συμβου
λή τού F . L. W ri^t που πίστευε δτι «ένας
πίνακας πρέπει νά βλέπεται, κατά τό δυνατόν,
έτσι δπως ό ζωγράφος τον είχε Ιδη μόνος
του*".

Γι’ αυτό οί χώροι τών συγχρόνων μουσείων
ένοποιούνται καί συγχρόνως άποκτούν έλαcmκότητα μέ κινητά χωρίσματα πού καθο
ρίζουν τούς μεταβαλλόμενους χώρους ανά
λογα μέ τή φύση τών έργων πού έκτίθενται.
Δημιουργεΐται έτσι «μιά μεγάλη έπιφάνεια,
που έπιτρέπει άπόλυτη έλαστικότητα», δπως
γράφει σχετικά ό Mies Van tier R oh ee. "Ετσι
τό πρόβλημα στό σύνολό του αντιμετωπί
ζεται μέ ένα πνεύμα συνθέσεως τών τεχνών.
Τά μουσειακά συγκροτήματα βασίζονται
στην άρχή τής δημιουργίας μουσειακών μο
νάδων πού έπικοινωνούν μεταξύ τους μέ κή
πους - αίθρια, ώστε νά διακόπτεται ή σωρευτική έντύπωση καί ν’ άνανεώνεται ψυχο
λογικά ό έπισκέπτης ό όποϊος παραμένει στό
μουσείο πολλές ώρες, τρώει σέ είδικό έστιατόριο, καί άναπαύεται στον κήπο του.
Είναι ευτύχημα ότι ή Εθνική μας Πινακο
θήκη, πού τήν άνέγερσή της δλοι μας παρα
κολουθούμε με χαρά έκπληρώνει δλους τούς
δρους τής σύγχρονης μουσειολογίας μορφο
λογι κά καί λειτουργικά.
Σ ’ ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στήν
'Αθήνα θά έπρεπε νά δοθεί Ιδιαίτερη σημα
σία στον τρόπο φωτισμού τών έκθεμάτων μέ
κατάλληλη διαρρύθμιση φωτιστικών άνοιγμάτων μέ κινητά χωρίσματα καί τζαμωτά άπό
ειδικό γυαλί πού άπορροφά τις μή έπιθυμητες άκτιυοβολίες, μέ τελική έπιδίωξη συνδυά
σ ο υ μεσημβρινού καί βορεινού φωτισμού πού
ταιριάζει στό έλληνικό κλίμα.
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θά έπρεπε
ακολουθώντας τά λαμπρά παραδείγματα ξέ^ μουσείων (δπως τού Δημοτικού Μουσείου
Άμστερνταμ καί τού Μουσείου Σύγχρονης
εχνΓΚ τ Πζ Ν. Ύόρκης) νά άναπτύξει άξιόλον«·ζ πρωτοβουλίες στον τομέα τής αισθητικής
αΥωγής τού κοινού, καί γενικότερα νά έπι()· Πλ.

Λ.

Λ . Ψχτοόρου
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Σύγχρονα

«ερ. «Ζυγός», τ. 45, 1959, οελ. 38.

διώξει τή δημιουργία μιάς άξιόλογης πολι
τιστικής δράσης.
Γιά τήν έπιδίωξη αυτού τού σκοπού θά
μπορούσε νά δημιουργηθεΐ ένα ειδικό τμήιμα
αισθητικής αγωγής πού θά οργανώνει δια
λέξεις γιά τό ευρύ κοινό, συναυλίες, άκόμη
καί ειδικά σεμινάρια τέχνης, δπου θά άνακοινώνονται θεωρητικές αισθητικές μελέτες
στό ειδικευμένο κοινό. Μ’ αυτό τον τρόπο
θά ένισχυόταν καί ή έφεση τών καλλιτεχνών
καί τών αισθητικών προς τήν θεωρητική έ
ρευνα, τήν πειραματική αισθητική, κλπ.
’Ακόμη θά έπρεπε νά προγραμματίσει μια
σειρά έχδόσεων μέ μονογραφίες, καλλιτεχνών,
θεωρητικές άνακοινώσεις τών σεμιναρίων τέ
χνης, κ.ά.
Θά έπρεπε άκόμη τό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης αποβλέποντας στήν έπιθυμία τών φι
λοτέχνων νά έπικοινωνήσουν μέ τά γνωστό
τερα έργα τής Σύγχρονης Τέχνης νά έπιδιώκει την όργάνωση περιοδικών έκθέσεων έρ
γων ξένων μουσείων μέ τό σύστημα τών άνταλλαγών.
"Ενας άλλος τρόπος θά ήταν νά δημιουργηθεΐ μία αίθουσα άντιγράφων ύψηλής π ι
στότητας.
Τον περασμένο αιώνα κάποιος 'Αμερικα
νός F . Sm ith είχε προτείνει νά κτιστούν
στην Ούάσιγκτων πιστά άντίγραφα τών κυριοτέρων ιστορικών κτιρίων δλων τών έποχών πού νά στεγάσουν, άντ ιστοί χα, τι ατά
αντίγραφα τών άριστουργημάτων κάθε έποχής·
Αυτή ή ούτοπιστική (δέα είναι ένδεικτική
τής έπιθυμίας πού ύπάρχει γιά τήν έπικοινωνία τού κοινού μέ τά μεγάλα έργα τέχνης.
Ό Malraux λέει κάπου δτι «ή ιδέα μιάς
δημοκρατικής κουλτούρας πού φαινόταν ύπο
πτη καί άόριστη στόν 19ο αίώνα, έχει κα
ταστεί σαφής καί πραγματοποιήσιμη στόν
20ό χάρη στήν άνάπτυξη τής τεχνικής τής
αναπαραγωγής έργων τέχνης. Ή ζωγραφική
καί ή μουσική βρήκαν έπί τέλους τό τυπο
γραφείο τους.»
Ή τυπωμένη όμως είκόνα, όποιουδήποτε
βαθμού πιστότητος, σπάνια μάς προσεγγίζει
σωστά στήν άλήθεια τού έργου. Γ ι* αυτό θά
έπρεπε νά άναζητηθεί τρόπος νά δημιουργηθούν άντίγραφα άπό είδικούς καλλιτέχνες.
’Αξίζει έδώ νά άναφέρουμε δτι στήν περιο
χή τής κλασσικής ζωγραφικής υπάρχει μία
άξιόλογη σειρά αντιγράφων έργων τού G re
co, τού R u ben s κ.ά., άποτέλεσμα πολυε
τούς μόχθου τού καθηγητού κ. Ά . Γεωργιάδη,
πού θά έπρεπε ίσως νά είχαν κάποτε μιά θέ
ση στήν Εθνική Πινακοθήκη.
Ή Εθνική Πινακοθήκη μέ τις νέες δυνατό
τητες πού θά έχει άφού έγκατασταθεΐ στό
κτιριακό της συγκρότημα, είμαστε βέβαιοι
δτι θά αναπτύξει μία πολιτιστική δραστηριό
τητα σημαντική καί θά άποτελέσει άναμφισβήτητα μέ τήν πείρα της καί τό παράδει
γμά της ένα υπόδειγμα γ ιά τό Μουσείο Μον
τέρνας Τέχνης.
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T o κράτος επίσης θά μπορούσε πολλά νά
προσφέρει παρακινούμενο άπό τις άρμόδιες
έπιτροπές τού Συλλόγου «Φίλοι τού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης» πού θά πρέπει νά Ι
δρυθεί.
’Αφού δημιουργηθεΐ ένας πυρήνας έργων,
μέ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, άπό έργα πού
ανήκουν ήδη στό κράτος, θά πρέπει οί κρα
τικοί οργανισμοί νά αγοράσουν έργα άπό
"Ελληνες καλλιτέχνες γιά νά συμπληρωθεί έ
νας ικανός άριθμός.
Φυσικά γιά τις άγορές αυτές θά πρέπει
νά συσταθοϋν ειδικές έπιτροπές πού θά πρέ
πει νά έχουν μιά περισσότερο ή λιγότερο
χαλαρή έξάρτηση άπό τη διεύθυνση τής Ε 
θνικής Πινακοθήκης.
Τό κράτος άκόμη θά μπορούσε μέ ειδικές
φορολογικές άπαλλαγές νά ένισχύσει την τά

Δ ια β ά ζε τε

ση των φιλοτέχνων νά αγοράζουν έργα
χνης, δημιουργώντας έτσι συλλογές άπό γ
όποιες είναι δυνατόν νά ένισχυθε? τό
σείο μέ δωρεές.
μου"
Αυτό βλέπουμε δτι γίνεται στην Ά μερικίι
δπου οί ιδιώτες φιλότεχνοι βοηθούν στην 7δρυση των μουσείων τους, μετέχουν άκόμη
καί στη διοίκησή τους, μέ τή μορφή ε|$,.
κών έπι τροπών, άκόμη καί μέ τήν προσφορά
έθελσντικής έργασίας, καί δέν περιμένουν τά
πάντα άπό την Πολιτεία.
Τελειώνοντας πιστεύω δτι τό θέμα είναι
πολύ σπουδαίο καί μεγάλης σημασίας γιά
τον τόπο μας, γ ι’ αυτό θά πρέπει δλοι μας
νά βοηθήσουμε ώστε μέ μιά γόνιμη ανταλ
λαγή απόψεων νά καταλήξουμε σέ συμπε
ράσματα πού θά προωθήσουν εύνοΐκά τήν
ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

τά

«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ»
Π Ε ΡΙΟ ΔΙΚ Ο ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο ΝΙΚΟ Υ ΠΡΟ ΒΛΗ Μ ΑΤΙΣΜ ΟΥ
Ε ίνα ι τό περιοδικό πού σάς ένημερώνει γιά τήν κίνηση των Ιδεών
στόν έπιστημονικό χώρο.
Στό τεύχος τοϋ Ιουνίου θά διαβάσετε, ανάμεσα στ' άλλα:
— Τ ή ν κεντρική εισήγηση του κ. Σ . Χρυσολούρη στό συνέδριο
τών Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μέ θέμα τή Βιομηχανική 'Ανά
πτυξη τής Ελλάδα ς. Κ α ί άλλη ύλη άπό τό συνέδριο.
— Ενδιαφέρουσα μ ελέτη τοϋ Βραζιλιανού καθηγητή Φουρτάντο
μέ θέμα «1111Α καί Λ ατινική ’Α μερική».
— Συνεργασίες τών κυριών Θάλειας Κολυβά καί Α γ ν ή ς Ρουσοπούλου γ ιά επίκαιρα κοινωνικά θέματα.
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Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ \ Η Σ
ΚΑΙ

Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Ε Ια ή γ η σ η τής ζω γράφ ου Ντιάνας Ά ντω να κ ά το υ

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ή σχέση καλ
λιτέχνη καί πολιτείας, ώς δεσμός συνεννόη
σης καί συνεργασίας είναι άνύπαρκτη ή παρεξηγημένη σέ τέτοιο βαθμό, που να μήν τήν
χαρακτηρίζει κανένας όρισμός.
Ό καλλιτέχνης στην έποχή μας γιά πρώ
τη φορά, περιβάλλεται
άπό μιά μοναξιά,
πού τον άποχωρίζει άπό τό κοινωνικό σώ
μα, που τόν έντειχίζει σ ' ένα όχυρό άμυνας
ή έπίθεσης άκόμα καί περιφρόνησης. Μιά μο
ναξιά που τήν έπιζητεί μέ την τέχνη του άπαραβίαστη — καί τήν έπιθυμεΐ συγχρόνως
παραβιασμένη
άπό τήν έπιδοκιμασία. Ή
μοναξιά του που δέν είναι πολύχρονη — άπό
τόν Ρωμαντισμό καί έδώ ίσως — είναι μαζ:
φαινόμενο πρωτοπαρουσίαστο, στήν Ιστορία
τής τέχνης καί των λαών. Καμμιά έποχή δέν
άπόκοψε τόν καλλιτέχνη, άπό την άμεση έπαΦΠ τής κοινωνικής υποδοχής. ‘Ο καλλιτέχνης
τρέπει νά τό όμολογήσουμε, όταν δέν κάνει
συμβάσεις άπό αδυναμία τοελέντου ή έμπορικότητα χαρακτήρα,
αίσθάνεται άδικημένος
άπό δλον τόν κοινωνικό άντίκτυπο.
Ή μοναξιά αύτου του είδους — για τί ή
μοναξιά τής Ιδιόρρυθμης καλλιτεχνικής δομήο
πάντα
υπήρξε — δέν παρατηρήθηκε ποτέ
στις μεγάλες ώρες τής τέχνης, μέσα στους
κόλπους τής πολιτείας.
Ποτέ φυσικά στήν
κλασσική άρχαιότητα, ούτε στή Ρώμη, άλλα
ούτε καί στήν Ελληνιστική περίοδο,
πολύ
περισσότερο στο Βυζάντιο, στο Μεσαίωνα
καί φυσικά ούτε στήν ’Αναγέννηση, όταν δεν
μπορούσε νά εννοηθεί
Πολιτεία δίχως τόν
Καλλιτέχνη.
Άπό τότε πού ό καλλιτέχνης, Ιδιαίτερα
ά ζωγράφος, κλείσθηκε στο δωμάτιό του άφήνοντας τήν τέχνη των μεγάλων επιφανειών,
κα' κάθησε έμπρος στο καβαλέττο του, δη
μιούργησε τό όχυρό τής μοναξιάς του.
Μόνος τ ο υ ό καλλιτέχνης τής ’Αστικής κοινωνίας κ λ ε ι σ μ έ ν ο ς στις τέσσαρες διαστάσεις
τελλάρου καβαλέττου προσπαθεί ν’ άμυνθεί
άτό τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν η ζ ω ή μέ τούς συμβιβασμούς,
^ μηχανοποίηση, τόν κυνισμό καί τήν άπλη0 7 τήν ά ν τ ι φ ο τ Γ ΐ κ ό τ η τ α άνάμεσα στήν πά

λη γ ιά τις άπαιτήσεις ένός νέου Ούμανισμού
καί στή σκοτεινή πράξη
τής υπεράσπισής
του.
Μόνος του ό καλλιτέχνης είναι άποχωρισμένος, έπι πλέον, άπό 6υό κόσμους, που
στέκουν χωρισμένοι άπό τρομαχτική άντίθεση
φιλοσοφικής τοποθέτησης.
Ά π ό τή μιά, ή
άνάπτυξη τού λογικού καί τής έλευθερίας τού
άνθρώπου, γ ιά έναν άγώνα έναντι ον δλων έκείνων πού τόν έξευτελίζουν καί τόν ταπει
νώνουν καί κατάργηση των ψευδαισθήσεων
καί τής κοινωνικής τάξης των προτγμάτων πού
τ ις γεννούν καί τις χρειάζονται μέ τήν π ί
στη πώς οΐ άνθρωποι είναι ή υπέρτατη πρα
γματικότητα γιά τόν άνθρωπο, καί πώς τού
τος ό άνθρωπος είναι δημιουργός : κέντρο
κάθε εύθύνης καί πρωτοβουλίας καί Ιστορικήε
δημιουργίας, χωρίς κοτνένα έντολοδόχο άνώτατο όν, δπου ή σωτηρία δέν είναι άτομική,
αλλά «συνολική» μιά άλυσσίδα πράξεων, πρα
κτικών καθηκόντων άπέναντι στήν άπειρη δύ
ναμη τού άνθρώπου. Κι* άπ’ τήν άλλη, ό δυ
τικός πολιτισμός, μέ τόν Ιδεαλισμό του, τήν
παράδοση τό θεμέλιό του προς τήν Βουλό
τού Θεού καί τήν έννοια τής έκπόρευσης μέ
τις καθωρισμένες κοινωνικές τάξεις μέσα ά π ’
τις όποιες προβάλλεται ή άτομική Ικανότη
τα έργοτσίας καί διαμορφώνονται οι άρχουσες
υπεραξίες μέ τήν κυριότητα τών μέσων παρα
γωγής καί τήν εξουσία στά χέρια.
Ό καλλιτέχνης τής άστικής αυτής κοινω
νίας, είναι ή κληρονομική κατάληξη σάν φο
ρέας τής τέχνης πού έδωσε τούς μεγάλους
σταθμούς στήν Ιστορία τής άνθρωπότητας,
άλλα δέν είναι ό συνεχιστής αυτών τών καλ
λιτεχνών. Τού έμεινε ό τίτλος κι* έχασε τήν
έξουσία. Είναι τόσο άποκομ μένος άπό τούε
καλλιτέχνες προγόνους του, δσο καί άπό τούς
καλλιτέχνες τού νέου σοσιαλιστικού κόσμου
πού άναζητούν μέσα άπό ένα νέο ρεαλισμό,
τήν ουσία μιας βαθύτερης πραγματικότητας,
καινούργιας, δικής τους.
*Εάν ή άστική κοινωνία άπαιτεΐ άπό τόν
καλλιτέχνη έργα π ιά πού τήν υπηρετούν διακοσμητικά, έργα έπανάληψης, χωρίς πνοή,
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χρωσπέται πού έχουν ξεραθεί οι ρίζες της
δποιας πίστης, της ιδεολογικής πού δεν εΤναι
πιά, άφού τα θεμέλιά της στηρίζονται στις
έπιτεύξεις τις Ολικές, τον τεχνικό και Ολικό
πλούτο. 'Ό λα τά μέλη τής κοινωνίας αύτής
ασχολούνται
σε έρευνες και ανακαλύψεις
πρακτικής ωφέλειας. Και ιδού τό περίεργο f
’Αστική Κοινωνία πού στηρίζει τις κοτταβολές της στον ιδεαλισμό μιας θεϊκής δημιουρ
γικής δύναμης, τρέφεται κατ’ ουσίας άπ* την
εξυπηρέτηση των καθαρά Ολικών άναγκών καί
βασίζεται στη δημιουργική θεοποιητική δύ
ναμη τού ανθρώπου.
Τ ί ν’ άποσπάσει ό κολλι τέχνης, γεννιέται
τό έρώτημα, α π ’ αυτήν; Τ ί έργο μπορεί να
του άπαιτήσει, τέχνης, πού να εΤναι αυτόνο
μη λειτουργία μέ δική του ζωή υπέρβασης
καί ανιδιοτέλειας καί ανεξαρτησίας.
Αυτό πού του ζητιέται εΤναι ή πενιχρό
τερη συμμετοχή σ τ’ άντικείμενα διακόσμησης,
τέτοια πού να ταιριάζουν στις πενιχρές άναλογίες ένός διαμερίσματος, υποταγμένου
στις άπαιτήσεις ένός δοτνέζικου, ή άλλου τι
μόδας επίπλου,
άσσορτί μιας πολυθρόνας
στρωματέξ. Γιατί τό έργο τέχνης, σαν λ ει
τουργία κοινωνική, δέν έχει π ιά άλλο νόημα,
άπ' αύτό μιας ευχάριστης δραστηριότητας
— παιχνίδι. "Ετσι συχνά δεν χρειάζεται ούτε
ό καλλιτέχνης,
γιά δημιουργός σ ’ αύτό τό
διακοσμητικό συντελεστή,
άρκετός ό διακοσψΠτήζ, σύτό τό νέο εΐδος του διαμορφωτή
τού άστικου γούστου. "Η ούτε κι' αυτός, πολύ
καλή κ ι’ ή στάμπα κι’ ή όποιαδήποτε κακο
ποιημένη ζωγραφική μίμηση, γιά νά καλυφθεί
ό τρόμος του κενού τοίχου.
Κι* ή διάσταση κοινού καί καλλιτέχνη βα
θαίνει σε άβυσσο κάτω άπ’ την χρωματιστέ
ψευτογέφυρα έπικοινωνίας τού φορητού έργου
— παιγνίδι.
"Ας θεωρήσουμε τήν συντριπτική έπίδράση
πού είχε πάνω του ή δημιουργική πράξη τής
Ε π ιστήμης, ή κατάκτηση ά π ’ αυτήν καί ό
έπι βεβαίωση τού υπερβατικού, πού όλοένα
γίνεται άντιληπτό, λιγότερο σάν ιδιότητα τού
Θεού καί περισσότερο σάν συνείδηση τής δη
μιουργικής Ικανότητας
τού άνθρώπου, τής
χωρίς τέλος, τής απεριόριστης πού έχει τή
μορφή τής μή τελείωσης, άκριβώς για τί εΤ
ναι απεριόριστη.
Ό ,τ ι δέχτηκε άπό τον αίώνα τούτο ό καλ
λιτέχνης ήταν συντριπτικό. ΟΙ κοινωνικές άνακατατάξεις καί τό τερατώδες άλμα τών έ
πι στη μών καί τής Τεχνικής πού κατακυρώ
νει σέ μιά τελευταία δεκαετία τήν έπιβολή
τής ανθρώπινης δύναμης πάνω στή φύση, π ε
ρισσότερο
άπ’ όσο εΐχαν πραγμοτοποιήσει
πενήντα αιώνες. Ή άλλαγή τής έννοιας τής
ταχύτητας άπό τό ρυθμό τού άλογου στήν
κίνηση τών άστρων. Ή προοπτική τής άπελευθέρωσης άπό τή γή. ΟΙ άπεριόριστες προ
οπτικές καταστροφής άλλά καί ένέργειας τής
ατομικής βόμβας. Ή διαφαινόμενη δυνατότη
τα τής μεταβολής κι* αύτής τής κληρονομι
κότητας τού άνθρώπου.
Ή άντι κατάστασή
πνευματικών εργασιών του μέ τις μηχανές.

Τό σύνολο τών γνώσεων τής άνθρωπότητας
άπό τότε πού άπόκτησε έγινε διπλό σέ μ(ό
μόλις δεκαετία. 01 άξιοι δημιουργικοί ζό*,.
τες έπι στή μονές όλου τού κόσμου, εΤναι ίσοι
μέ τούς επιστήμονες όλων τών έποχών.
Ή κοινωνία στο σύνολό Της δεν συμμετέχει, ή πολιτεία δέν θέλει νά άντιπροσωπ^υθεΐ, ούτε άφήνεται νά κατακτηθεί άπό τόν
προσωπικό μύθο
τού καλλιτέχνη, πού δέν
άνταποκρίνεται ατούς άκαθόριστούς άπό συ
νεχή μεταβολή όρίζοντες
τών άπαιτήαεώυ
της. Ετσι ό καλλιτέχνης δέν συμμετέχει σάν
ζωντανό κύτταρο στή λειτουργία. Δέν τού δί
νεται παρά μόνον ή υποτυπώδης, όπως άνα*
φέραμε, επικοινωνία τών μικρών έργων μέ τούς
ιδιώτες. Απουσιάζει γενικά άπό τούς μεγά
λους δημόσιους χώρους. "Αλλοτε ή συνερ
γασία τού έργου του
μέ τόν Αρχιτέκτονα
στό οικοδόμημα, έμοιαζε σάν τήν έμφύσηση
τού πνεύματος σ' ένα σώμα τέλειο, πού περι
μένει αυτήν τήν άπιαστη ουσία τής τέχνης
γιά νά ζωντανέψει.
Τήν υποταγή του στήν
πολιτεία καί στήν έκκλησία, στούς άρχόντους καί στούς άρχιτέκτονες, δέν τήν θεωρού
σε ταπείνωση, άντίθετα ήταν ένας προσανα
τολισμός, ή έντολή, πού κατηύθυνε τήν έμ
πνευσή του. Τώρα ό καλλιτέχνης δέν άνέχεται αυτήν δουλεία τής παροτγγελίας, ένώ εΤναι
δεμένος μέ τή δουλεία τής κατάργησης τής
λειτουργικής άναγκαιότητας τής τέχνης του.
Πού τόν χρησιμοποιούν ένώ έξω έχου/ πολλαπτλασιασθεΐ ο'ι χώροι; Σ τά μέσα τής συγκοι
νωνίας μήπως. Στά πλοία, στούς σιδηροδρό
μους, σ τ’ άεροπλάνα, στούς σταθμούς; Στις
αϊθουσες άναμονής μήπως; "Οπου πρέπει νό
υπάρξει λόγος παράστασης, ή φωτογραφία,
ή άφίσσα, τό φωτομοντάζ κάνει καλύτερα τή
δουλειά του. Σ τις χιλιάδες τά άναγειρόμενα
κτίρια μέ τίς μεγάλες επιφάνειες τών είσόδων τους κενές, γιά νά καλύπτωνται άπ* τούε
«πόθους» τών θυρωρών; Σ τά υπουργεία πού
προμηθεύονται
τά άπομηνάρια τού Υπουρ
γείου Παιδείας, άταίριαστα γιά τούς τοίχουε
του; Σ τις Τράπεζες;
Ό Καλλιτέχνης έχει
ξεχάσει ουσιαστικά τή δημιουργία τών με
γάλων έπι φάνε ιών τό μόχθο τού τεχνίτη καλ
λιτέχνη σ ’ αύτές. Κ ι’ έτσι μοναχικός πού άπόμεινε έχασε τή μαχητικότητά του γιά νά
κατακτήσει δικαιώματά του καί δέν κάνει
καμμιά προσπάθεια νά κερδίσει τό μεγάλο
κοινό, κερδίζοντας τήν πολιτεία. Καί τ ’ άντιθετο. Τ ί ευθύνη έχει αύτήν τήν στιγμή crroy
πολιτισμό; Καί ποιο εΤναι τό μερίδιό του σττ
γε.νιχή κουλτούρα;
j
Ή εύθύνη του είναι μεγίστη, μά τό δικαίω
μά του μηδέν. Σ ’ αύτήν τή στέρηση φταίει
καί ό ίδιος. Ε ΐτε μέ τή στείρα άναγωγή του
σέ σχήμοττα ή ξεπερασμένες σχολές τέχνης
πού τις υπηρέτησε άπό δειλία γιά νά άρεσει
σέ παραπλανημένη αισθητική άγωγή.
ξ»?
άπό τή δύναμή του νά είναι μόνος, μέσα άπο
έκφράσεις ακατανόητες
γιά τούς πολλούς,
πού έκφράζουν τήν άγωνία του νά π ρο σαρμά
σει τό πνεύμα τής έποχής. Ε ίτε έτσι εΐτε άλλοιώς χρειάζεται μιά υποχώρηση άπό μέρους

στην -προσαρμογή, στην άνεύρεση τών νέων
συμβόλων.
Πρέπει πιά νά 6 γ εϊ άττό μια απάθεια ttol
τον φόρτωσε διχασμένη έπίδραση στις άρχές
τού αιώνα αισθητική κι* έπειτα ττάθια, πόλε
μοι και καταστροφές πού τον μούδιασαν. Γιά
νά βρε? πλάϊ στις δημιουργικές του δυνατό
τητες και τις μαχητικές. Τα έττίμαχα θέματά
του τα συνδικαλιστικά, τα άγωνιστικά, ε
κείνα ττού αφορούν τον καλλιτέχνη - έργάτη ύττάλληλο - άνθρωπο, θά βρει τρόπο νά τα
λύσει, αν και λίγο αργά συνειδητοποίησε, την
άνάγκη της μάχης.
Πρέπει ό καλλιτέχνης νά πολεμήσει γ ι’ αυ
τή τήν άστοργη έγκατάλειψη τών Σχολείων
άπό άποψη αίσθητικής παιδείας. Τό μάθημα
τών Τεχνικών, έχει τόσο γελοία μορφή πάρει
— στις σύγχρονες συγκριτικά
άπαιτήσεις
μάλιστα — πού όχι μόνον δεν προετοιμάζει,
άφηνει ανοχύρωτες τις νέες γενιές στήν ήμιμάθεια,
οπό σκοταδισμό τών παλαιομένων
μεθόδων. "Ετσι τό κακό γούστο μεταφέρεται
πίσω άπό τ ι νέα γεννεά στήν προηγούμενη.
Στη Μέση Εκπαίδευση, δέν υπάρχει μάθη
μα Ιστορίας τέχνης — πού τσοντάρεται ά
πό τό φιλόλογο. Δέν ΰπάρχει μάθημα αισθη
τικής. Οΰτε μάθημα
σύγχρονης έπστττείαε
στις μεταλλαγές τής τέχνης. Δέν υπάρχει
καθοδήγηση σέ χώρους παληάς και σύγχρο
νης τέχνης, προσδιορισμένη μέ άνάπτυξη άνάλογου μαθήματος, κι' δχι κατά τήν Ιδιοτρο
πία κάποιας έκδρομής ένας στείρος βια σ τι
κός περίπατος. Υπάρχει μόνον μάθημα Ιχ ν ο 
γραφίας πιο στεΤρο ακόμη — με τό αίώνιο
βάζο κ.λ.π. — ή χειροτεχνίας — μάθημα
κατάλληλο γ;ά νηπιαγωγεία ή φυλακές—το πιο στείρο άπ’ δλα γ ιά τήν αίσθητική
καλλιέργεια ένός έφήβου. Α λλά και αύτές οί
ώρες τής Ιχνογραφίας, πού πιθανόν νά μορφοποιούνταν οστό τούς νεότερους καθηγητές
ωφελιμότερες,
περιορίστηκαν κατά δύο. Τό
Λύκειο μόνο στή Β ' διδάσκει τά τεχνικά κι*
από τού χρόνου ‘ίσως προαιρετικά κι* αυτή.
Ετσι θεωρείται φαίνεται άχρηστο, τό μέσο
επικοινωνίας μέ ότι υψηλό Εξακολουθούμε νά
έπιμένουμε πώς σημαίνει τέχνη, οπήν πιο άποτελεσμοπική ώρα τής έπαφής, τής προχω
ρημένης έφηβείας. Ένώ τούνοτντίον θά χρεια
ζόταν επιτέλους μιά προπαρασκευή τού πο
λίτου, άπτό τήν μαθητική του ήλικία, μιά καλ
λιέργεια τών στοιχειωδών αισθητικών γνώσε^ άπό καλλιτέχνες έμπειρους πού ή άποοτολή τους σ' αυτόν τον τομέα θά ήταν έξ ϊ^ου δημιουργική μ* αυτήν της έργασίας τους.
* ° Ίταράπονό του εναντίον τού κακού γούσ^ου, θά εύρισκε ένα τρόπο, νά μεπατραπεΐ
ωφέλιμη προσφορά προς τον εκκολαπτό
μενο πολίτη.
Καί κάτι έξ Τσου σημαντικό. Ή εκστρατεία
Τ°Υ καλλιτέχνη προς τις μάζες τις λαϊκές,
τ? ·κ> Εργάτες καί τούς αγρότες, πραγματιKr\ οποστολή πού έχει άνάγκη άπό καλά όργανωμένο πρόγραμμα και θερμότητα προσφο
ράς.
Εκατοντάδες χωριά άγνοούν τό νόημα της

λέξης «τέχνη», τήν άναγκαιότητά της. Τήν
θεωρούν μιά τεμπέλικη απασχόληση, πολυτε
λή καί άχρηστη. Ώ ς τήν στιγμή πού θα δουν
αυτό τό ανθρώπινο χέρι τού καλλιτέχνη νά
έργάζεται. Νά γεμίζει άπό τό μηδέν ένα
χώρο, χαρτί, μουσαμά,
καί νά δημιουργεί
εμπρός στά μάτια του έναν κόσμο, τον κόσμο
του, πού τον περιβάλλει καθημερινά, που ε ί
ναι ένα μέ τό αίμα του καί πού έμπρός οπό
έργο συνειδητοποιεί πόσο ωραίος είναι, στήν
ώρα άκριβώς τής δημιουργικής πράξης. Αύτός ό άπλοϊκός αγρότης θεατής μαθαίνει τό
τε όσα δέν θά τού διδάξουν 100 δάσκαλοι
καί θά μεταλάβει μιά συγκίνηση που κανείς
τους δέν θά μπορούσε
νά τού έξηγήσει :
αυτήν πού χωρίς κόπο τόν βοηθάει οπήν πνευ
ματική του ανύψωση. Πόσες φορές έμεΐς οΐ
ζωγράφοι δέν άποκαλυφθήκαμε μπρός σ* αυ
τό τό γεγονός,
σ ’ αύτό τό διάλογο. Καί
νιώσαμε έγωίστές,
περαστικοί, ένοχλημένοι
κιόλας — γιά τήν περιέργεια — σ ’ αυτό τό
πέρασμά μας πού δέν είχε τον άποστολικό
χαρακτήρα μιας έκστρατείας. Καί Ιδού ή ά
νάγκη. Επαφή δημιουργική μέ έργο καί λό
γο, μέ τό πολύ, τό μεγάλο κοινό τής υπαί
θρου, τών μικρών έπαρχισκών πόλεων. Σάν
όπως ατούς αναλφάβητους πληθυσμούς, γ ί
νεται ή έχστρατεία τής μύησης στο φώς τού
λόγου, έτσι θάπρεπε νά γίνεται μέ σύστημα,
άπό έκπροσώπους τής τέχνης, αύτή ή μύηση
στο φώς τής γραμμής καί τού χρώματος.
Μέ όμιλίες προσιτές καί μέ σταδιακά άνερχόμενη είσαγωγή
στήν πορεία τής τέχνης,
στή σχέση άνθρωπος καί τέχνη, πλαισιωμέvεc
άπό προβολές βοηθητικές του λόγου, καί τής
άφύττνησης αίσθητικής άλλά καί έθνικής συνεί
δησης. Μέ δλο αυτόν τόν πλούτο της κληρο
νομιάς μας άπ’ την Μινωϊκή ώς τήν Βυζαντι
νή καί τήν λαϊκή μας, θά μπορούσε νά στε
ρεωθεί λόγος μεταδοτικός μέ γόνιμους σπό
ρους σ ’ αύτό τό πρωτόγονο παρθένο έδαφος,
μέ τις λειψές Ιστορικές γνώσεις τού Δ ημοτι
κού, πλαισιωμένες μέ μικρές εκθέσεις δπου
γίνεται.
Καί δέν μπορεΤ νά π εΐ πώς άγνοεΐ αύτό
τό πλήθος τής πολιτείας, δταν τού προσφέ
ρει μιά δήθεν ευκαιρία έπαφής μέ τις μεγά
λες όμαδίικές έκθέσεις, δυο χρόνια μιά, άπ’
τις όποϊες λείπει ό επεξηγηματικός λόγος,
αυτός πού ένώνει τούς κρίκους γιά τήν
κοτανόηση τών ακροτήτων. Τ ί έφόδια κου
βαλάει μαζί του τό μέγα λαϊκό κοινό στο
Ζάππειο; σ ’ αυτές τις εκθέσεις που επιφέρουν
τόσες ηθικές κακώσεις μεταξύ τών καλλιτε
χνών άλλά καί τών σχέσεων τους μέ τήν πο
λιτεία καί που άπ’ αυτές ξεφεύγει τό ιδιαί
τερο τό μεγάλο νόημα τού προορισμού τους
τής έπαφής μέ τόν κόσμο. Πότε αυτός ό κό
σμος νά προφτάσει ν’ άφομοιώσει τό πολύ
τροπο υλικό τής νέας τέχνης; Άνάγκη λοι
πόν καί έκεΐ
μιας υπεύθυνης δράσης που
πρώτος της έργάτης νάναι ό καλλιτέχνης.
Αυτός πρέπει νά έχει τό πρόγραμμα. Γιά νά
πείσει τήν πολιτεία πρέπει νά κερδίσει τό
κοινό.
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Τά κυριότερα σημεία άπό την εισήγηση
τοΟ ζωγράφου Θανάση Στεφόπουλου στην
είσήγησή του «Χαρακτηριστικά τού συνδικα
λιστικού προβλήματος των Καλλιτεχνών» εΤναι
τά παρακάτω:
Σιτη δική μας περίπτωση δέ μπορούμε νά
τοποθετηθούμε, ούτε οπούς καταναλωτές ούτε
στους παραγωγούς ή στους εργοδότες. 'Α
ποτελούμε Ιδιαίτερο σύνολο πού ή «παρα
γωγή του» εΤναι μοναδική, καθαρά δημιουρ
γική και φτάνει στο σημείο ή δουλειά μας,
νά μή θεωρείται έπάγγελμα άλλά λειτούρ
γημα. Ή χρηματική άμοιβή εΤναι σχετική αν
όχι αυθαίρετη, Αναγκαία, πάντως γιά νά μπο
ρεί ό καλλιτέχνης νά συνεχίσει τό έργο του.
διότι δουλεύει Ανεξάρτητα άπό τή ζήτηση
και τή χρηματική άμοιβή πού τού δίνουν.
Γ ι’ αυτό και ή προσπάθειά του δεν είναι νά
μειώσει τήν έργασία του σέ σχέση πρός τήν
χρημοαική άμοιβή του, άλλά νά αύξήσει ιή
δημιουργική του Ικανότητα άνεξάρτητα τής
χρηματικής άμοιβής. Αυτή είναι μιά βασική
διαφορά πού έχει μέ τούς υπόλοιπους εργα
ζόμενους πού ζητούν νά μειώσουν τό χρόνο
έργασίας τους.
Στον κλάδο μας δεν μπορούμε αύτή τή
στιγμή νά πούμε μέ βεβαιότητα μέχρι ποιού
βαθμού τά προβλήματα «διαφορετικού εί
δους» έμπόδισοο/ τήν άπό κοινού διεκδίκηση
των βασικών αιτημάτων μας, ώστε σήμερα
νά μήν έχουμε μέθοδο συνδικοώιστικού άγώνα, άφού ή Ιδιομορφία τής έργασίας μας δεν
μάς έπέτρεψε νά δανειστούμε άπό τον κλα
σικό συνδικαλισμό τρόπους πάλης.
Ή ποιοτική άπόδοση των καλλιτεχνών, όν
τας διάφορη έξ άντι κειμένου, μαζί μέ τήν
διαφορετική αίσθητική μας τοποθέτηση, είναι
άκόμα έμπόδιο στήν προσπάθεια νά συνδι
καλιστούμε. "Ομως υπάρχουν προβλήματα
πού στή σκέψη μας έχουν ώριμάσει καί πού
μπορεί επομένως νά όργανωθεί ή κοινή άντιμετώπιση.
Τά υπόλοιπα προβλήματα συνδικαλιστικής
φύσης πού καί αυτά επιτέλους πρέπει νά
βρουν» τή λύση τους, θά πρέπει νά γίνουν
άντικείμενο μελέτης άλλου συνεδρίου ή τού

συνδικαλιστικού όργάνου τών καλλιτεχνών.
Τά προβλήματά μας σήμερα, ύστερα άπό
τις κατοτκτήσεις τού έλληνικού λαού, πού τόν
έφεραν σέ έπίπεδο διαφορετικό άπό τήν έττοχή κατά τήν όποια έγινε τό καταστατικό
τού συνδικαλιστικού όργάνου μας Κ.Ε.Ε.,
άπαιτούν μιά πρόσθετη καί έπισταμένη με
λέτη γιά τή σωστή διατύπωσή τους, όπως
καί σαφείς προτάσεις γιά τή λύση τους.
Θά μπορούσε δηλαδή τό Κ ΕΕ νά άσχοληθε? συστημοττικά μέ τέτοια ειδικά θέματα σέ έκτακτες γενικές συνελεύσεις χα
ρακτηρίζοντας τες ώς συνελεύσεις μελέτης.
Σ ’ αύτές τις συνελεύσεις πρέπει κάθε φορά
νά μπαίνει ένα καί μόνο θέμα - αίτημα —* κα
θώς καί ό τρόπος διεκδίκησής του. Τότε θά
έχουμε στόχους συγκεκριμένους καί, στηρι
γμένοι οπήν ένστητα πού άπαιτεΐται, ιδιαίτερα
στήν διεκδίκηση τού αίτήμοπος, έχουμε βά
σιμες έλπίδες νά πετύχουμε, βοηθούμενοι έπίσης άπό τήν συμπαράσταση συγγενών κλά
δων, ίδιαίτερα δμως τών δημοσιογράφων - κρι
τικών τής τέχνης. Θα πρέπει καπά τή γνώμη
μου ό δικός μας συνδικαλιστικός άγώνας νά
γίνει καί δικός τους (&ν αυτό δέν άντιτίθεται στο δικό τους συνδικαλισμό), διότι έτσι
μέ τά άρθρα τους, στις έφημερίδες όλων των
πολιτικών αποχρώσεων, ό έλληνικός λαός
τού όποιου ή συμπαράσταση θά παίξει Α
ποφασιστικό ρόλο — θά γνωρίσει τά δίκαια
αίτήματά μας.
Γιά τή διαφώτιση τού έλληνικού λαού όφείλουν καί οΐ καλλιτέχνες μέ άρθρα τους
στις εφημερίδες νά διακηρύξουν στον έλληνικό λαό δτι σήμερα δέν είμαστε ισότιμα
μέλη τής κοινωνίας, έχουμε κ* εμείς ^Ανάγκη
ίοττρικής περίθαλψης - συντάξεως πού έχουν
π.χ. οι λαχειοπώλες καί οί έμποροι.
"Ε τσ ι, όλοι μαζί, μέ συντονισμένες
γειες, θά πείσουμε τήν πολιτεία - κράτος, να
Αποδείξει έμπράκτως τό ενδιαφέρον της Ύι
τη δημιουργία καλλιτεχνικού κλίματος μέσα
στον έλληνικό χώρο.
Ή τέχνη, τό σπουδαιότερο δείγμα τ'Π?
Ανθρώπινης δραστηριότητας, στον Αγώνα Υ1,
τή δημιουργία τών πολιτιστικών αξιών,

χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη κοινωνία, υπήρ
ξε άνέκαθεν μόχθος, αίμα, ανθρώπων μέ αύτοπτάρνηαη, πού ή φιλοδοξία τους ήταν νά
δόσουν στό σύνολο ό,τι μεγαλύτερο και σπου
δαιότερο τούς ένέπνεαν τά ιδανικά τής επο
χής τους διά μέσου μιάς αισθητικής άλήθειας.
Στη σημερινή έποχή ή αισθητική άλήθεια
όδήγησε τούς καλλιτέχνες σ ’ ένα δρόμο κα
θαρά δικό τους, μακουά άττό έξωκαλλιτεχνικές έπιδράσεις, είναι φυσικό νά δημιουργηθεί πρόσθετη δυσκολία γιά την κατανόηση
καί την έκτίμηση τής προσφοράς τους στον
πολιτισμό. Κ’ έδώ οφείλεται ή δυσμενής θέση
ιών καλλιτεχνών πού δε συνθηκολογούν, πού
βρίσκονται μακράν τής προδοσίας καί ocCrroi
είναι πού παλεύουν μέ πάθος, αίμα, αυτα
πάρνηση.
01 άλλοι πού άνκχγκάζονται ή άκόμη στη
χειρότερη περίπτωση, πού έπιδιώκουν τη συ
νεργασία μέ έμπόρους πού άποβλέπουν μόνο
στό κέρδος, έχουν καί αύτοί άκόμα την άνάγκη προστασίας άπό μέρους τής πολι
τείας.
'Αλλά στην πρώτη περίπτωση είναι εύ
κολο στο κράτος νά έπέμδει ένισχύσντας τό
συνειδητό καλλιτέχνη- στη δεύτερη περίπτω
ση τά πράγματα είναι πιο περίπλοκα καί
διαφορετικός ό ρόλος τής παρέμβασής του.
’Οφείλει τό κράτος νά βοηθήσει τό Κ .Ε.Ε.
στην προσπάθειά του γιά την κατοχύρωση
του έπαγγέλματος μέ την έννοια τού περιο
ρισμού τής έξάπλωσης τού έρασιτεχνισμού
πού στις μέρες μας έχει φτάσει στον έκ χυ
δαϊσμό τής τέχνης. Παράδειγμα ή πληθώρα
τών καταστημάτων πού έμπορεύονται μαζί
μέ είδη οικιακής χρήσης καί έργα τέχνης,
άπρόσωπα, μέ υπογραφές ψευτογάλλων, ψευτοϊταλών ή ψευτοελλήνων... πού μάλιστα τυγ
χάνουν τών μοναδικών εύεργετικών νομοθετημάτων τής φορολογίας τών καλλιτεχνών.
Ή διατύπωση τών προβλημάτων πρέπει

Το
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νά γίνει άπό την επιτροπή πού θά επεξερ
γαστεί δλες τις απόψεις τών συνέδρων - με
λών τού παρόντος συνεδρίου, καθώς καί τούς
τρόπους διεκδίκησής τους, μέ τη συνεργασία
τοΰ Κ .Ε .Ε ., ώάτε καί οι υποψήφιοι διοικη
τικοί σύμβουλοι τού Ε π ιμελητηρίου νά α
ναγκάζονται νά κατέρχονται στις εκλογές βά
σει αυτού τού προγράμματος, κ’ έτσι θά γ ί
νεται καί ό έλεγχος τής άπόδοσής τους.
Τότε εκλογές με πρόγραμμα θά τραβή
ξουν τό ενδιαφέρον τών καλλιτεχνών καί δέν
θά παρατηρεϊται ή έλλειψη άπαρτίας, πού
δέν παροπηρεϊται σέ κανένα άλλο συνδικαλι
στικό όργανο τού τόπου.
Αυτή ή έλλειψη τής άπαρτίας όφείλεται
καί σ ' ένα άλλο λόγο ό όποϊος έξ άλλου
έχει διχάσει επικίνδυνα τον καλλιτεχνικό κό
σμο καί είναι τό άπαρχαιωμένο καταστατικό
πού έμποδίζει τη δημιουργική λειτουργία τού
έπιμελητηρίου, διότι δέν έπιτρέπει άκόμα καί
στά καθαρώς συνδικαλιστικά προβλήματα
μας (π.χ. ιατρική περίθαλψη - σύνταξη κλπ.)
άνταλλαγή άπόψεων όλων τών μελών του,
παρά μόνο τών συνέδρων.
Τό πρώτο μας τούτο συνέδριο, πού χαρα
κτηρίζεται κυρίως άπό αυθορμητισμό καί έν
τονη διάθεση γιά τήν έπίλυση τών προβλη
μάτων μας, πού τήν μαρτυρούν κι αύτές οΐ
άντιθέσεις πού δημιουργήθηκαν σέ στιγμές
έντονης συζήτησης, μαρτυράνε τη διάθεσή
μας πού έγινε π ιά απόφαση; νά μην άφήσουμε τά πράγματα έχει πού είναι. ’ Ιδιαίτε
ρο σημάδι, πού είναι κι αύτό αισιόδοξο, είναι
τό γεγονός πώς συνειδητοποιείται γιά πρώ
τη φορά ή άξια τής κοινωνικής μας απο
στολής όσο καί ή δυσκολία τού έργου μας.
Ουσιαστικά οΐ άποφάσεις πάρθηκαν, απο
μένει τώρα ή τεχνική τής πραγματοποίησής
τους.
Θά χρειαστούμε φυσικά τούς συμβούλους
μας, οικονομικούς,
νομικούς, κρατικούς ή
βάση, όμως, είμαστε πάντα έμεΐς.
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• Στή γχαλερί «Μ έρλιν* τόν ’Απρίλιο πα
ρουσίασε έργασία του ό Κύπριος κεραμίστας
Βαλεντίνος Χαραλάμπους.
Ό καλλιτέχνης
ττου σπούδασε στό Λονδίνο καί διευθύνει τό
τμήμα Κεραμικής στη Σχολή Καλών Τ ε
χνών τού Ιρ ά κ εξέθεσε 50 περίπου κεραμι
κά του έργα.
• Στή γκαλερί « ’Ά στορ» ό ζωγράφος Μά
ριος Βατζιάς πραγματοποίησε άτομική έκ
θεση μέ τίτλο «Διαστημικά καί Πυρηνικά».
Παρουσίασε 30 έργα του σέ μικρές διαστά
σεις καί 23 σέ μεγάλες «καμωμένα σέ πανί
και σέ χαρτί μέ γαιώδη χρώματα καί πλα

* Ε κ θ έ ό ε ω ν

στική κόλα» όπως σημειώνει στον κατάλογο.
Ή έκθεση άνοιξε σ τις 14 ’Απριλίου καί έ
κλεισε στις 30 τού ίδιου μήνα.
• Στην αίθουσα « Κέννεντυ» τής ‘ Ελληνοαμερικανικής Ένώσεως άπό τις 14 Απριλίου
έως τις 13 Μαΐου διοργανώθηκε ή «α ' έκ
θεση νέων ζωγραφικής - γλυπτικής τής Έ λληνοαμερικανικής Ένώσεως». Ή κριτική ε
πιτροπή πού τήν αποτελούσαν ο ι: Φ. Μενε
γάκη, Α. Κοντόπουλος, Α. Ξύδης, Μ. Πηλα
όάχης κα ί Μ. Βαντέλλε έξέλεξε τελικά γιά
νά εκτεθούν 29 έργα ζωγραφικής καί 2 γλυ
πτικής τών καλλιτεχνών: Τ. Άνδρειάδου, Γ.
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Δημητρακόπουλου, Α. Συμεωνάκη - Δάφνη,
Π. Τάρλοου, Ν. Νομικού, Δ. Μπαλάφα, Γ.
Κουτσογιάννη, Β. Ποπτανδρέου, X. Πατταθεοδώρου, Ε. Μαγαζιάν, Β.^ Θεοχαράκη, Τ.
Παρλαβάντζα, Γ. Νικολακόπουλο, Π. Χόλντιγκ - Κόρντας, Β. Λόουί, Η. Θλιμμένου, X.
Παπαγεωργίου, Ε. Μαρκάκη, Σ. Δασκοπούλου, Γ. Οικονόμου, Δ. Γρατσία, Γ. Κουτσούρη, Σ . Μπάκουλη, Σ. Γκρήιν, Β. ΚυριάκηΣίσκου, Β. Τζουβέλη, Κ. Ρόκου, Κ. Σουάνσον, Κ. Οικονόμου, Μ. Βασιλάτου και Ε.
Μουστάκα. Ή κριτική επιτροπή έβράβευσε
με πρώτο 6ρα6εΐο ζωγραφικής τους Γ. Δημητρακόττουλο και Ν. Νομικό. Δεύτερο βρα
βείο την Σ. Δασκοττουλου καί τρίτο τον Π.
Τάρλοου. Στη γλυτΓΓική μοιράστηκαν τό
πρώτο βραβείο ή Μ. Βασιλάτου καί ό Ε.
Μουστάκας.
• "Αλλη μία όμαδική έκθεση ζωγραφικής κεραμεικής στη γκαλερί «Ν. Μορφές». ’Από
τις 6 έως τις 26 Α πριλίου παρουσίασαν ερ
γασία τους οί Κ. Κηλαηδώνης (1 6 έργα συνθέσεις και τοπία με λάδι καί τέμπερα),
Κ. Μαραγκοπούλου (1 5 έρ γ α -το π ία μέ τέμ
περα), Π. Πρέκας (3 έργα - συνθέσεις μέ λά
δι), Ν. Σταυρουλάκης (1 6 έργα - συνθέσεις
μέ λάδι), Δ. Τηνιακός (13 έρ γ α -το π ία μέ
τέμπερα καί σινική) καί Μ. Προκοπίου (46
έργα κεραμικά).
• Στήν ίδια γκαλερί καί άπό τις 28 'Α
πριλίου έο^ς τις 17 Μαΐου ή Ευα Μπουλγούρα διοργάνωσε τήν 4η ατομική της έκθεση.
Ή καλλιτέχνις παρουσίασε 33 έργα της. Τά
19 καμωμένα μέ λάδι (συνθέσεις μέ φιγού
ρες, νεκρές φύσεις καί τοπία). Τά 14 ήταν
δουλεμένα μέ τέμπερες καί μέ τά ίδια θέμα
τά• Τον ίδιο μήνα άνοιξε στήν 'Αθήνα μιά
καινούργια γχαλερί, ό «Κόσμος» οπήν όδό
Λουκιανού 12, στό Κολωνάκι, πού τήν 6ιευ·
θύνει ό ζωγράφος Παπασάβας. Τά έγκαίνια
έγιναν στις 19 ’Απριλίου μέ όμαδική έκθεση
τού παίρνουν μέρος οί καλλιτέχνες: Τ. Άντωνακάτου, Ν. ’Αρχελάου, Κ. "Αντριους, Κ.
Βαμβάχου, Δ. Βενιέρη - Σκουλικίδη, Γ. Γεωρ
γίου, Λ. Γιαννουλόπουλος, Σ. Δασκοπούλου,
Μ. Θεοφυλακτόπουλος, Α. Κοντόπουλος, Κ.
Κουλεντιανός, Β. Κυριάκη - Σίσκου, Α. Καλλέργη, Β. Κατράκη, Α. Καραχάλιος, Σ . Μυλωνάκης, Κ. Μπάρμας, Ε. Μουστάκας, Δ.
Μυταράς, Ε. ΟΙκονομίδου, Ε. Πανουργίας, Γ
Παρμακέλης, Μ. Ρουσσέα, Ν. ΣιοτρόπουΓεωρχίου, Π. Σαραφιανός, Α. Στασινοπούλου,
Μ. Τζανή, Α. Φρέρης, Σ. Χατζαράχης, Α.
Χρηστάκης καί Μ. Χατζηνικολή.
• Στον Παρνασσό, στή μεγάλη αίθουσα.
^ ζωγράφος Ν. Μαγιάσης τον ’Απρίλιο έ^ΡαγμοτΓοποίησε άτομική έκθεση. Παρουσία
σε 30 περίπου θαλασσογραφίες καί θρη
σκευτικές συνθέσεις σέ μεγάλο σχήμα μέ
λάδι.
• Στή μεσαία αίθουσα τού Παρνασσού
β πρώην δικαστής καί αύτοδίδακτος ζωγράΦ°ζ Χρήστος Πούρος παρουσίασε έργασία
του σέ άτομική έκθεση πού περιλάμβανε 44

έργα καμωμένα μέ λάδι. Ή έκθεση άνοιξε
στις 17 ’Απριλίου καί έκλεισε στις 3 Μαΐου.
• Στή μικρή αίθουσα τού Παρνασσού ό
Βασίλης Φανός άπό τις 24 ’Απριλίου έως
τις 7 Μαΐου σέ άτομική έκθεση παρουσίασε
τήν τελευταία του έργασία. ‘ Ο ζωγράφος ε
ξέθεσε 35 έργα του (συνθέσεις - τοπία - πορτραΐτα) καμωμένα μέ λάδι, παστέλ καί άκουαρέλλα.
• Στή γκαλερί «Χίλτον» ό ζωγράφος Μποτζιάν παρουσίασε σέ άτομική έκθεση πού
κράτησε δλο τον Απρίλιο 36 έργα καμω
μένα μέ πλαστικό σε μουσαμά. Τά θέμα
τά του: φιγούρες - νεκρές φύσεις - τοπία λουλούδια.
• Στήν αίθουσα «Ζαχαρίου» ό ζωγράφος
καί χαράκτης ‘Αγήνωρ Άστεριάδης παρου
σίασε σέ άτομική έκθεση 10 λιθογραφίες,
10 έργα χαραγμένα σέ λινόλεουμ, 15 έρ
γα καμωμένα μέ τήν τεχνική τής γόμμας καί
4 έργα του μέ λάδι. Τά θέματά του ήταν φι
γούρες καί τοπία. Ή έκθεση άνοιξε στις 20
’Απριλίου καί έκλεισε στις 10 Μαΐου.
• Στή γκαλερί «4 2 » τον Α πρίλιο ό Σύν
δεσμος Φιλίας Ελλάδος καί Γερμανικής Δη
μοκρατίας παρουσίασε 5 Γερμανούς χαρά
κτες τούς Μπεργκάντερ Ρούντολφ (1 0 έργα χαλκογραφίες), Κρέμερ Φρίτς (1 0 έ ρ γ α λιθογραφίες), Μόρ "Αρνο (1 0 έρ γ α -λ ιθο 
γραφίες), Ρίχτερ Χάνς Τεό (1 0 έ ρ γ α - κ ι
μωλίες) καί Τσίχολσκη Χέρμπερτ (1 0 έρ
γα - χαλκογραφίες).
• Ή γλύπτρια “Αλεξ Μυλωνά στήν αίθου
σα έίκθέσεων τού Α .Τ.Ι. εμφανίστηκε σέ άναδρομική έκθεση σχεδίου καί γλυπτικής. Ή
έκθεση κράτησε άπό τις 24 Α πριλίου έως
τις 2 Μαΐου. Ή καλλιτέχνις εξέθεσε 36 σχέ
διά της μέ μολύβι καί τέμπερα καί 66 γλυπτά
της καί ανάγλυφα σέ μικρές καί μεγάλες
διαστάσεις μέ σίδηρο καί πέτρα.

'Αλληλογραφία
Β . Μαρ.
Λάβαμε τ Ις «Ρίζες» κ α ί τ ’ άλλα
ύοό. Δέν είναι άσχημα. "Ομως δέν μπορούμε
νά ξαναδημοσιέψουμε rcplv περάσει Ενα ; χρό
νος τουλάχιστο. ’Α ν τ ι γ .
Μ ε λ.
Β ιβ λ ία τοΟ
ποιητή πού αναφέρετε Εχουν Ικδοθε! δυό. Ιϊωλούνται στό βιβλιοπωλείο «ΤΙ Λέσχη τοΟ Β ι
βλίου - θ εμ έλιο * όδός ’ Ακαδημίας 5 7 , δίπλα
στόν κιν)φ ο «Ό περά». Δ . θ ω μ .
Τ ό «Νταγκαντούγκ* δέν είναι ακριβώς ποίημα, κ ι &;
όφ είλεται σέ γνήσια συγκίνηση. Τ ό ίδιο καί τό
«Ειρηνικό Θούριο».
«Ν ί 8 t θ f i r m » ’· ~Aτονα είναι τά κομμάτια πού μάς στείλα τε. Στο
χαστική διάθεση δέ θά π εΙ νά θαμπώνουν οί λ έ 
ξ ε ις . Κοιτάξτε λ .χ . τήν «’ Αφόρητη ή ρ εμ ια -:
«Τά μισοτελειωμένα ποιητικά μας Ιδανικά /
Μ’ άδικαιολόγητη έπανάληψη / κοιτάμε αμήχα
νοι / Κ ι Ανόθευτοι μά κουρασμένοι / δεχόμαστε
μέ δυσφορία / τΙς στιγμές χαράς πού μ ά ; σώζουν / ’ Αλλ* αφήνουν ξεπλήρωτη / τή μελαγχο*
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λ .κή — ~ rj) ’ χούιμε κ ά ν ε ι— ’ Α γω νία *. Τ ό ποίη
μα '-ου Γ . Σκουρογιάννη πού λ έτ ε δέν τδχουμε
(«t* όψη ·ια ς. Ε ίν α ι δημοσιευμένο; ΙΙο ύ ; Μπο
ρείτε να μάς τό σ τ ε ίλ ε τ ε ; Γ . Κ α λ ο γ . Κ α 
λύτερο άΓ.ό τα δυό τό «Χτίζω τ ις γέφυρες» μέ
τοΰτ στίχους «θ’ αρχίσω να χτίζω μ ο νά χο ς/
χήν αθέατη όψη τού κόσμου». "Ομως κ ι αυτό
δέ ν ικανοποιεί απόλυτα. Γ .
Μ. N o λ .
Τό
διήγημά σας «Μιά περίπτωση αυξήσεως» δέν
δλοκληρώνει τΙς προθέσεις του. Τ ό θέμα του,
«ή αΰίηση πού περιμένει ό έργαζόμενος νά τού
δοθεί από τό διευθυντή* τό έ χ ε ι εκμετα λλευτεί
ή λογοτεχνία ώς τήν εξάντληση σχεδόν, άλλά
θά μπορούσε .jii έναν πρωτότυπο χειρισμό, (άν
λ .χ . διαλέγατε μιαν απροσδόκητη όπτική γωνία
γιά νά τό άντικρυσετε), νά δώσει ένα^ένδιαφέρον διήγημα. Δυστυχώς αυτή ή προϋπόθεση
δέν εκπληρώνεται από τό κείμενο πού μάς
στείλατε. Λ . Σ κ ι α δ . «Τό Γράμμα* θά μπο
ρούσε νά είναι πολύ καλό διήγημα αν δέν τό
ζημίωναν τόσο οΐ αδεξιότητες κ α ί μ ιά διάθεση
φλυαρίας. " Ε τ σ ι, δέν είνα ι στό δψος τής ιδέας
του. Ά 3 . Χ ο υ λ .
'Γπ ά ρ χ ει πολλή «φιλολο
γία στό απόσπασμα πού μάς στείλα τε «Τό ψή
λωμα*. Διαβάστε κ α ί μόνη σα ς: «Ξέρ ει μονάχα
πώς κείνη τή βαρεία νύχτα οί μυριάδες λυγμοί
τ’ ούρανού(!), οί όργισμένες αστραπές, τά φο
νικά ( ! ) καί ή έκμηδένιση πλαισίωσαν σημαδια
κά τήν» κλπ . Κ α ί πιό κά τω : «Κανένα ιντερμέ
τζο έρεθισμοΟ ( ! ! ) ή ρωμαντικής χαύνωσης δέ
χώρισε τό κορίτσι άπ’ τή γυναίκα». Πρόκειται
γιά Ολικό ζυ)ής, α λλ ά Ολικό πού έχ ει άτυχήοει κατά τήν προσπάθεια νά μεταπλαστεί σέ τ έ
χνη. ’ Α ν ώ ν υ μ ο ν .
Τό διήγημα «οί Μ ηχα
νές» παρουσιάζει ενδιαφέρον καί σάν ύφος καί
σάν οκαρωσιά. "Ομως οί συμβολισμοί παρα
τραβάνε κα ί πρός τό τέλος γίνονται πολύ χον
τροκομμένοι, πράγμα πού αναιρεί τήν ποιότητα.
Λ. Ψακ.
Ε υ γ εν ικ ή ή φιλοδοξία σας γ ιά ττ
μοντέρνα έκφραση. "Ομως στό «Λόγος π ε ρ ί...
ή τό ανοιχτό μάτι» τό μοντέρνο γράψιμο δέν
καταφίρνει νά κρύψει τήν αρκετά μ εγά λη συγ
γραφική αδεξιότητα. Γ . Ν τ α ο υ λ .
« Ή κρε
μά), α ,
είναι
ανολοκλήρωτη
σάν
διήγημα.
Λοιπόν... Β . Χ α τ ζ / ί ο υ . Ή μ ελέτη σας γιά
τόν Μπωντλαίρ έξα ντλείτα ι κατά τό μισό σέ
παράθεση βιογρχφικών πληροφοριών πού τίς βρί
σκει κανείς σ' βποιαδήποτε έγκυκλοπαίδεια, καί
κατά τό ύπόλοιπο μισό σέ γενικόλογες κρίσεις
ποί) δέν νομίζουμε δτι προσφέρουν τίποτα κ α ι
νούργιο. X ρ. Κ ο μ .
Παραθέτουμε λίγους στί
χου; σας άπό τό « Ρ έκ β ιεμ » : «Μικρά γινήκαμε κομμάτια στών κεραυνών τίς στράτες / τού
Διόνυσου μάς λάγγεψαν κραυγές' / Ι κ έ τ ε ς προσ
έ ξ α μ ε στοΟ ’ Απόλλωνα τό γαλανό τό μάτι /
πού έθιύρειε τού νοΟ κ α ί τού κορμιού τό πλάνε
μα. ' Πολλές γεμίσα με άβύσσους· σ’ ά λλ ες έμ ·
πρό; σταθήκαμε / καί γιά φευγιό ή πήδημα έοτρούφι-αεν ό νοΰς.» θά. συμφωνήσετε μ α ζί μας
πώ; δέν πρόκειται γ ιά ποίημα. Τ ό ίδιο θά είχ α 
με νά πού].ιε κ α ί γ ιά τά άλλα τρία «Στό '/εκρό
άόιλφδ μου», «Στά παιδιά τής γ ή ς » ,, «Μή φο6ο0 θύγατερ Σιώ ν». I I . Ί ω ά ν .
Τ ά τραγούδι« γ ιά τό Σιωγκέρου* έχουν πολλά καλά στοι
χεία άλλά κα ί κάμποση επιτήδευση πού εξου

δετερώνει ένα μεγάλο μέρος τής γνησιότητας
αισθήματος. ’ Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ μα
κρύ γ ιά νά δημοσιευτεί στό περιοδικό. Γ ια τ ί δέν
τό βγάζετε β ιβ λίο ;
Φ . Κ . Ί ω.
Τ ί νόημα
θάχε μ ιά «επ ιεική ς» κρίση γ ιά ένα ποίημα ;
Ή ίδ ια ή έννοια ποίηση κ α ί γενικότερα ή έν
νοια τ έχ ν η , βδελύσσεται κάθε ε π ιε ίκ ε ια άπέναντί τ η ς. Συνεπ ώ ς... Κ .
Στ.
« Ή βροχή»
κα ί «ή χαρά» δέν έχουν μόνο πολλή πεζογρα
φία μά κ α ί φράσεις δλότελα αδέξιες δπως:
«Ά π λόχειρα . τώρα, ένιωσα τήν όμορφιά νά μέ
σφαδάζει». Δ . Π ο λ υ χ ρ . Ή «Πολύνα» δέν πα
ρουσιάζει κανενός είδους δράση. ’ Α λ λ ά κα ί σάν
αφήγηση ύστερε! πάρα πολύ. Λ . Τ σ α μ .
Υ 
πάρχει πολλή τρυφερότητα στά «Παιδιά πού
δουλεύουν στίς φάμπρικες κα ί στό Κ α λ έ μου»,
αλλά δέν είναι αρτιωμένα ποιήματα. Γ ι α /.
Ν ο υ σ κ . Διαβάσαμε μέ πολλή προσοχή τ ίς * Σ κ έ 
ψεις πάνω σέ συναισθήματα». Λ ο γικ ά πράγματα
λ έ τ ε , άλλά δέ νομίζουμε δτι έχουν κανένα γ ε ν ι
κότερο ενδιαφέρον. Φ . Κ ο ν δ . - Κ . Ν ι κ . Τό
ποίημα φαίνεται ενδιαφέρον άλλά ή μετάφρα
ση τό ά δ ικε! όλοφάνερα. Ν .
Κ ο ν τ ρ. Ε ίλ ικρινά δέν νομίζουμε δτι δ φίλος σας αντιμε
τω πίζει πρόβλημα. ’ Από τήν ποίηση κανένας
δέ «βλέπει καλό» άλλο άπό τή χαρά τής έξομολόγησης. Συνεπώς άν τόν άπασχολεί τό νά
ξοδεύει ή νά μήν ξοδτύει λεφτά γ ιά ν* αγορά
ζ ε ι βιβλία τ ί νά τού πούμε; Ά ς κάνει οίκονομίες. Ά π ό τά γραφτά του πού μάς στείλα 
τε τό μόνο πού παρουσιάζει ένδιαφέρον είν α ι,
τό « Γ ια τ ί μέ λένε "Εκτορα *. Ά λ λ ά μόνο σάν
ίδέα. Σάν εκτέλεση δέν είναι περισσότερο καλό
άπό τ ’ ά λλ α . " Ε χ ε ι έναν άνεκδοτολογικό χα 
ρακτήρα, στόν τύπο τής παλιάς ήθογραφίας.
Δέν νομίζουμε πώς είναι δηςιοσιεύσιμο σήμερα.
Φ.
Δρακοντ.
Ό «Μονόλογός» έ χ ε ι α ρε
τ ές, δμως δέν όλοκληρώνεται. Ή
ροΐκότητα
τών έσωτερικών συλλογισμών σπάει άδικαιολόγητκ. Α κ ό μ α πιό σημαντικό μειονέκτημα ε ί
ναι πώς τά άποκαλυπτόμενα είναι μάλλον βιώ
ματα «έπιπολής», ενώ ή πραγματική πληγή
πρέπει
νά βρίσκεται βαθύτερα.
Κ . Λασ.
Διαβάσαμε πολύ προσεχτικά τόσο τά «Σταυρο
δρόμια πεζοδρόμια», όσο κα ί τ ίς «Φωτιές τού
Σεπτέμβρη». Υ π ά ρ χ ει μ ιά λυρική έφεση μά φο
βούμαστε πώς είναι μόνο τής ή λ ικ ία ς . ’ Οπωσ
δήποτε δέ βρίσκεται σέ καλό δρόμο. Τ ό λυρι
κό πεζογράφημα χρειά ζετα ι πολύ μεγάλο στο
χαστικό βάθος κ ι ακόμα μεγαλύτερη ένταση
αίσθήματος δπως έπίσης κα ί δεξιοτεχνία δχι
ευκαταφρόνητη. Α λ λ ιώ ς ξεπέφ τει σέ φλυαρία.
Μ. Π α π - ο υ : Τ ό «Σέ περιμένουμε* έ χ ε ι μ ε
ρικούς καλούς στίχους πού μαρτυρούν άλήθεια
αισθήματος, άλλά σάν σύνολο είναι πάρα πο
λύ αναλυτικό, τόσο πού καταντάει εύκολη π ε
ζολογία.
Σ ω τ . Κ α ρ 6 . Τ ό διάβασμα τοΟ
χειρογράφου σας ήταν αληθινός άθλος. Δέν νο
μίζουμε πάντο>ς πώς έχ ετε έπιτύχει τίποτα τό
ιδιαίτερα αξιόλογο. Γράψιμο π α λα ιικό παρά τίς
μοντέρνες προθέσεις του, «μύθοι» πού Ιξαντλούνται σέ λεπτομέρειες χωρίς άντίκρυσμα αίσθή·.
ματος καί φιλοσοφίες. ΙΙο λ λ ές φιλοσοφίες. Τό
χειρόγραφο θά είναι οτή διάθεσή σας έπί δύο
μήνες μετά τήν κυκλοφορία τού τεύχους.
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ΣΤΑΔΙΟΥ 49 — ΑΘΗΝΑΙ
Νέα Τηλέφωνα: 317-483-317-486 - 3 1 7 - 4 8 7 - 313-305

Κυκλοφόρησε

ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Τ ό

β ιβ λ ίο π ο ύ έ ξισ ΐο ρ ε ϊ κ α ί τ ο 

ποθετεί

τά

γ ε γ ο ν ό τα

το ύ

1821

Κεντρική πώληση .

Εκδόσεις: Τ Α Κ Η Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Σ ια δ ιο ύ 48 — Τηλέφ . 318-089

Σελίδες 260

Δρχ. 30

WMH E I B

V FBAftMAAA

Μ ά ιο ς 1 9 6 5
Κορυφαίοι διανοητές άνοαττύσαουν και συζητούν τά κρίσι
μα θέματα του σύγχρονου κόσμου. Τά πλήρη κείμενα όλων των
ομιλιών καί συζητήσεων, τά σεμινάρια καί τά πλήρη πρακτικά
τους.

φ ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ
— Ό Μαρξισμός καί ή φιλοσοφία τής έποχής μας.
— Οί νέοι καί τά προβλήματα τής Παιδείας.
—

Μ α ρ ξ ισ μ ό ς κ α ί α ισ θ η τ ικ ή

•

ΣΑΜ ΛΙΛΛΥ

( σ ε μ ιν ά ρ ιο ) .

— Οί συνέπειες τής σύγχρονης τεχνολογικής έπανάστασης.
— Σύγχρονοι προσανατολισμοί στην έκπαίδευση (σεμινάριο).

•

ΖΑΝ ΛΥΡΣΑ

— - Ό καλλιτέχνης στην κοινωνία καί ή τέχνη των μεγάλων έπιφανειών.

•

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ

— Σοσιαλιστικός ανθρωπισμός.

•

ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΚΗΣ

— Ή Παιδεία στην έποχή μας.

•

ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΖΕΝΤΙ

— Τάσεις τού σύγχρονου ευρωπαϊκού καπιταλισμού.
— Προβλήματα οικονομικού προγραμματισμού (σεμινάριο).

•

ΜΩΡΙΣ ΚΟΡΝΦΟΡΘ

— Ή άπελευθέρωση τού άνθρώπου.
— Πώς ή σκέψη άντανακλά την πραγματικότητα, (σεμινάριο).

•

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ

— Οίκονομικοκοινωνική υποδομή καί προσδιορισμός πολιτικών
στόχων.

Σελίδες 560

Τιμή δρχ. 120

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ — «ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» •
• ΑΘΗΝΑ: Ακαδημίας 57 - ΤηΑ. 638.739
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Καστριτσίου 15
• ΧΑΝΙΑ : Χρύσανθού 'Επισκόπου 7

τ α

τε τχ Η τ ω ν λ ι α λ έ ζ έ ω ν
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• R. GARAUDY:
•

•
•
•

•
•

•
•

Ό μαρξισμός είναι επιστή
μη ή φιλοσοφία;
J. MARTIN 1C:
Προβλήματα κατάρτισης επι
στημόνων στις ύπό ανά
πτυξη χώρες.
Ρ. VILAR:
Ή Ιστορία ώς έπιστήμη του
ανθρώπου.
Ν. ΠΟΤΛΑΝΤΖΑΣ: Θέματα τής Μαρξιστικής
αντίληψης περί κράτους.
V. VITELLO:
Τάσεις των συγχρόνων οικο
νομικών συστημάτων.(Μιά
άπόπειρα έρμηνείας).
Γ. ΣΚΟΥΡΙΩΤΗΣ: Το νεοελληνικό Δίκαιο στο
φώς του μαρξισμού
G. KOURSANOV: Ό μαρξισμός καί τά προ
βλήματα λογικής τών επι
στημών.
Μ. MANACORDA: Μαρξισμός καί Παιδεία.
H.GREN1EWSKI: Ό άνθρίοπος καί ή μηχανή
άπό τή σκοπιά τής κυβερ
νητικής.
ΤΙΜΗ ΤΕΥ Χ Ο Υ Σ Δ Ρ Χ . 10

Τά τεύχη τώ ν διαλέξειον πωλοΰνται στα Κεντρικά Β ι
βλιοπωλεία. Κεντρική διάθεση στά Γραφεία τού ΚΜΜΕ
Κολοκοτρώνη 9 — Ά θήναι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Ο Λ Α ΤΑ
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τ Α
Τ Η Σ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΕ 1 Τ Ο Μ Ο
ΜΠΡΕΧΤ - ΠIΚΑΣΣΟ - Α Ν Τ ΙΣΤΑ Σ Η - Μ ΙΚ Ρ Α Σ ΙΑ 
ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ Η - Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η · Σ Ο Β ΙΕ ΤΙΚ Η
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Κ ΑΒΑΦΗΣ · ΓΛΗΝΟΣ

Πωλείται στα γραφεία μας Σταδίου 39, Τ.Τ. 121, Τηλ. 313,747
καί στις εκδόσεις «ΘΕΜΕΛΙΟ», ’Ακαδημίας 57 (Σινέ Όπερά)
Στέλνεται κχΐ ταχυδρομικά χωρίς άλλη έπιβάρυνιη

Σελίδες 1500, μόνο 120 δρχ.

Οί τό μ ο ι τ η ς «Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ »
Β ιβλιο δετή θ η κε κα ί δ ια τίθ ετα ι ό

ΚΒ'

τό μο ς.

Επ ίσης μ π ο ρ είτε νά βρήτε τούς 21 τόμους
τΠς « ΕΠ ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ ΤΕΧΝΗΣ)» στά γρ α φ εία μα ς

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

61 1 692

ΚΑΙ

632- 295

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜ ΒΑΝΕΤΕ Α ΥΘ Η Μ ΕΡΟ Ν ΚΑΙ Σ Τ Ο Σ Π ΙΤ Ι Σ Α Σ — Μ Ο Ν Ο Μ Ε 100 Δ ΡΧ .

ΤΟ

ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Χ ΡΥ ΣΟ Δ ΕΡ Μ Α Τ Ο Δ Ε Τ Ο Ν ΔΩ ΔΕΚΑ ΤΟ Μ Ο Ν ΙΣΤΟ ΡΙΚ Ο Ν Ε Ρ ΓΟ Ν ΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
V

b i

ύϋδημ Μ Κ Ο ν

Ε ίνα ι τό μοναδικόν νεώτερον, διεξοδικώτερον, πληρεστερον καί τελείω ς προσιτόν είς τούς πόντος Ιστορικόν
Τργον διό τδν μεγάλον Ε θ νικ ό ν ‘Αγώνα, κού έξησφάλισε τήν Ε λευθερία ν καί τήν ‘Ανεξαρτησίαν είς τό Έλτ
ληνικόν 'Εθνος. Γραμμένο είς γλυφαράν καί άπλουστευμένην γλύκισαν καί αφηγηματικόν ύφος συναρπαστικόν
ύπό τοΟ Εκλεκτού συγγραφέας καί ακαδημαϊκού Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Υ Α. ΚΟ Κ Κ ΙΝ Ο Υ, διεξέρχεται καί Εξαντλώ όκό
πόσης πλευράς δλα τό πμό, κατά καί μετά τ ή ν Ε λ λ η ν ικ ή ν Έπανόστασιν τού 21 Ιστορικά γεγονότα, τά όποΐα
φω τίζει βάσει Εντελώς ΝΕΩΝ στοιχείων. Ό π ω ς όρθώς έχαρακτηρίσθη «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»
τού Διονυσίου Α. Κοκκίνου, είνα ι ή πλέον Π Λ Η ΡΗ Σ, Α Ν ΤΙΚ ΕΙΜ ΕΝ ΙΚ Η καί ΖΩΝΤΑΝΗ Ιστορία τού μεγόλοο
Αγώνος διά τήν έθνικήν Παλιγγενεσίαν.
Τό ύπουργείον Παιδείας μέ τήν ύπ* όριθ. 47472/707 Εγκύκλιόν του πρός δλας τός Δημοσίας Β%βλιοθήκας
συνιστά τό δωδεκάτομον τούτο Ιστορικόν Εργον ώς «ΛΙΑΝ ΑΠ Α ΡΑ ΙΤΗ ΤΟ Ν ».
Ό όκαδημαΐκός Σ . Β. Κ Ο Υ ΓΕ Α Σ ,δτα ν κατετέθη στήν ‘Ακαδημία ‘Αθηνών τό περατωθέν δωδεκάτομον Εργον

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»
έξηγήσας τήν σποοδαιότητα τού Ιστορικού τούτου Εργου, είπε μεταξύ άλλων, καί τό έξής :
«Τά γεγονότα κεριγράφονται καί τά πρόσωπα χαρακτηρίζονται χωρίς ύπερβολάς καί τόσον ζωνταντά,
όναγιγνώσκων νομίζεις δτι βλέπεις τήν δράσιν καί άκούεις όμιλούντα τά δρώντα πρόσωπα. Μ έ τό αύτό μέτρον
τής λιτότητος καί τής ευστοχίας κρίνονται καί εκτίθενται καί τά χαρμόσυνα καί τά θλιβερά σημεία τού ‘Α γ ώ ***·
Έ ν συνεχείφ καί ό ακαδημαϊκός Σ Π Υ Ρ Ο Σ Μ ΕΛ Α Σ είπε τά έξής :
«Ε π ιθ υ μ ώ κΓ έγώ νά έκφράσω καί άπό τή θεσι αυτή τά θερμά μου συγχαρητήρια στόν άγαπητό μου συνό*
δελφο κ. Διονύσιο Κόκκινο, γιά τήν άποπεράτωσι του πολυτίμου Εργου του— τής Ιστορία ς τού άγώνος τής
Ε θ ν ικ ή ; Ά ν ε ξ α ρ τ η τ ία ;— ένό; Εργου πού δέν είναι μόνον ή πλήρης έξιστόρησις τών ήρωϊκών κατορθα>μάτων
τών μεγάλων προγόνων μας, ή πληρέστερη απ' δλες, δσες Εχουν ώς τά τώρα γραφή, άλλά καί άπαλλαγμίν»!
άπό άνακρίβειες καί πλάνες, πού δέν riv a l λίγες στά προγενέστερα έργα τών νεωτέρων Ιστορικών μας.» Ο *
τολμούσα νά πώ δτι είναι απρόσβλητο εθνικόν μνημεΐον».
Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ε Ι 6.500 Σ Ε Λ ΙΔ Α Σ Μ ΕΓΑ Λ Ο Υ Σ Χ ΙΙΜ Α Τ Ο Σ , 100 Π Ε Ρ ΙΠ Ο Υ ΕΙΚΟ Ν Α Σ ΕΚ Τ Ο Σ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ ΙΑ , ΒΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Ν .
Τ ιμ ή όλοκλήρου τοΰ Εργου δρχ. 1.800. Παραδίδονται Α Μ Ε ΣΩ Σ καί οί 12 τόμοι μέ 100 δρχ. τόν μήνα

Εκδοτικός Οίκος «Μ Ε Λ I Σ Σ Α »
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν ΒΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ Ν : Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Υ 34 (Ε Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ ΣΤΟ Α Σ)
ΤΗ Λ Ε Φ . 611-692 καί 632-295.
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η : Τ Σ ΙΜ ΙΣ Κ Η 4 1 — ΤΗΛ. 29-010
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