
1 
 

POTLATCH #7 

Δελτίο Πληροφόρησης του Γαλλικού Τμήματος της Λετριστικής Διεθνούς 

Εμφανίζεται κάθε Τρίτη 

3 Αυγούστου 1954 

“…Μια καινοφρια ιδζα ςτθν Ευρώπθ” 

Σο πραγματικό επαναςτατικό πρόβλθμα είναι αυτό των διαςκεδάςεων. Οι οικονομικζσ 

απαγορεφςεισ και οι θκικζσ ςυνζπειζσ τουσ ζτςι κι αλλιϊσ κα εξαλειφκοφν και κα ξεπεραςτοφν 

ςφντομα. Η οργάνωςθ των διαςκεδάςεων, θ οργάνωςθ τθσ ελευκερίασ ενόσ πλικουσ κάπωσ 

λιγότερο εξαναγκαςμζνου να εργάηεται ςυνεχϊσ, αποτελεί ιδθ μια αναγκαιότθτα για το 

καπιταλιςτικό Κράτοσ όπωσ και για τουσ μαρξιςτζσ διαδόχουσ του. Παντοφ περιορίηονται ςτθν 

υποχρεωτικι αποκτινωςθ των γθπζδων και των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων. 

το πλαίςιο αυτό οφείλουμε πρωτίςτωσ να καταγγείλουμε τθν ανικικθ ςυνκικθ που μασ 

επιβάλλουν, τθν κατάςταςθ τθσ ακλιότθτασ. 

Αφοφ περάςαμε μερικά χρόνια μθν κάνοντασ τίποτα με τθν κοινι ζννοια του όρου, μποροφμε 

να μιλιςουμε για τθν πρωτοποριακι κοινωνικι ςτάςθ μασ, κακϊσ μζςα ςε μια κοινωνία που 

είναι ακόμα προςωρινά κεμελιωμζνθ ςτθν παραγωγι δεν κελιςαμε να αςχολθκοφμε ςοβαρά 

παρά μόνο με τισ διαςκεδάςεισ.  

Αν αυτό το ηιτθμα δεν τεκεί ανοιχτά πριν τθν κατάρρευςθ τθσ ςθμερινισ οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ, θ αλλαγι δεν κα είναι παρά μια κοροϊδία. Η καινοφρια κοινωνία που 

επαναλαμβάνει τουσ ςκοποφσ φπαρξθσ τθσ παλιάσ χωρίσ να αναγνωρίηει και να απαιτεί μια 

καινοφρια επικυμία, αυτι είναι θ πραγματικά ουτοπικι τάςθ του οςιαλιςμοφ. 

Μόνο ζνα εγχείρθμα μάσ φαίνεται άξιο να αναλθφκεί: θ επεξεργαςία μιασ ολοκλθρωμζνθσ 

διαςκζδαςθσ. 

Ο τυχοδιϊκτθσ είναι περιςςότερο αυτόσ που κάνει να ςυμβοφν οι περιπζτειεσ παρά εκείνοσ 

ςτον οποίο ςυμβαίνουν οι περιπζτειεσ. 

Η καταςκευι καταςτάςεων κα είναι θ ςυνεχισ πραγματοποίθςθ ενόσ μεγάλου παιχνιδιοφ που 

επιλζγεται ςυνειδθτά· το διαδοχικό πζραςμα μζςα από εκείνα τα ςκθνικά και τισ ςυγκροφςεισ 

όπου οι χαρακτιρεσ μιασ τραγωδίασ πζκαιναν μζςα ςε εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. Αλλά ο χρόνοσ για 

να ηοφμε δεν κα λείπει πια. 

ε αυτι τθ ςφνκεςθ κα πρζπει να ςυμβάλει μια κριτικι τθσ ςυμπεριφοράσ, μια επιδραςτικι 

πολεοδομία, μια τεχνικι των ατμοςφαιρϊν και των ςχζςεων, για τισ οποίεσ γνωρίηουμε τισ 

πρϊτεσ αρχζσ. 

Ια χρειαςτεί να ανακαλφπτουμε ςυνεχϊσ εκ νζου τθν κυρίαρχθ ζλξθ που επιςιμανε ο αρλ 

Φουριζ ςτο ελεφκερο παιχνίδι των πακϊν. 
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Για τθ λετριςτικι Διεκνι: 

Μιςζλ-Κ. Μπερνςτάιν, Αντρζ-Φρανκ Κονόρ, Μωχάμεντ Νταχοφ,  

Γκυ-Ερνζςτ Ντεμπόρ, Ζακ Φιγιόν, Βζρα, Ζιλ Ζ. Βολμάν 

Τα καλφτερα νζα τθσ εβδομάδασ 

«Ουάςινγκτον, 29 Κουλίου (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδιςεων) – ε μια ομιλία που εκφϊνθςε με 

τθν ευκαιρία ενόσ κρθςκευτικοφ ςυνεδρίου ο κ. Ρίτςαρντ Νίξον, αντιπρόεδροσ των Ηνωμζνων 

Πολιτειϊν, διλωςε ότι πιςτεφει πωσ αυτοί που φαντάηονταν ότι μια “γαβάκα γεμάτθ ρφηι” κα 

μποροφςε να εμποδίςει τουσ λαοφσ τθσ Αςίασ να ςτραφοφν προσ τον κομμουνιςμό “ζκαναν 

μεγάλο λάκοσ”. 

“Η οικονομικι ευθμερία είναι ςθμαντικι”, ςυνζχιςε ο πρόεδροσ, “αλλά θ διαβεβαίωςθ ότι 

μποροφμε να πάρουμε τουσ λαοφσ τθσ Αςίασ με το μζροσ μασ αυξάνοντασ το βιοτικό τουσ 

επίπεδο είναι ζνα ψζμα και μια ςυκοφαντία. Είναι περιφανοι λαοί που διακζτουν ζνα μεγάλο 

ιςτορικό παρελκόν”.» 

Παράξενθ ηωι 

Με τον τίτλο “Παράξενθ ζκκεςθ”, μια επαρχιακι εφθμερίδα που ονομάηεται Νισ-Ματζν 

αποκαλφπτει ςε ςχζςθ με τθ μεταγραφικι εκδιλωςθ τθσ λετριςτικισ Διεκνοφσ ςτθν γκαλερί 

Ντουμπλ Ντουτ ότι “αυτι θ καινοφρια καλλιτεχνικι μορφι δεν είναι άδολθ αφοφ αποςκοπεί 

να προδιακζςει τα ςυναιςκιματα και τισ χειρονομίεσ των κεατϊν”. 

Αφοφ μασ κατθγοροφν, οφείλουμε να παραδεχτοφμε ότι δεν υπάρχει ουςιαςτικι διαφορά 

ανάμεςα ςε μια μεταγραφία και μια κακθμερινι εφθμερίδα.  

Μποροφμε μόνο να αναρωτθκοφμε ςτθν υπθρεςία ποιασ προπαγάνδασ αναλαμβάνουν οι μεν 

και οι δε να “προδιακζςουν τα ςυναιςκιματα και τισ χειρονομίεσ”. 

H ζκκεςθ τθσ γκαλερί Ντουμπλ Ντουτ δεν μασ φαίνεται πιο “αςυνικιςτθ” ι πιο “παράξενθ” 

από τισ ςυνκικεσ φπαρξθσ ςτισ οποίεσ προςαρμόηονται οριςμζνοι. Τπάρχουν άνκρωποι που 

αγοράηουν το άκλια αντιδραςτικό φφλλο με το όνομα Νισ-Ματζν. Και άλλοι που δουλεφουν 

εκεί.  

Οι μεγάλεσ νίκεσ τθσ Γαλλίασ 

Η δεςποινίσ Ζενεβιζβ ντε Γκαλάρ πζραςε με επιτυχία αυτό που ιταν αναμφίβολα θ δεφτερθ 

μεγαλφτερθ δοκιμαςία τθσ ηωισ τθσ. Γοιτευςε τουσ Αμερικανοφσ… 

το κάτω-κάτω, κα μποροφςε κανείσ να φοβάται για το χειρότερο. 

“Η δεςποινίσ Ζενεβιζβ”, “ο άγγελοσ” δεν χρειαηόταν να “διαφωτιςτεί” ι να προετοιμαςτεί. 

Βρικε θ ίδια τισ απαντιςεισ που ζβγαιναν από τθν καρδιά… 

Όταν διλωςε ότι το Ντιζν Μπιζν Φου είχε δείξει πωσ “θ Γαλλία είχε ψυχι και πωσ οι Γάλλοι 

ςυνζχιηαν να πολεμάνε για τθν τιμι”, υπιρχαν δάκρυα ςτα μάτια των Αμερικανϊν. 
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Θταν ο κρίαμβοσ τθσ απλότθτασ και τθσ ευγζνειασ… 

…Η Ζενεβιζβ παραμζνει πολφ άνετθ, διατθρϊντασ τθ γοθτεία μιασ νεαρισ κοπζλασ από καλι 

οικογζνεια και μιασ ςτιβαρισ προςκοπάρχιςασ με κακαρό βλζμμα. Η πιο ςκλθρι δοκιμαςία 

που πζραςε χκεσ ιταν ότι ζδωςε περίπου δφο χιλιάδεσ χειραψίεσ… 

Σο ταξίδι τθσ δεςποινίδασ ντε Γκαλάρ εξυπθρζτθςε ςίγουρα με άψογο τρόπο τθν υπόκεςθ τθσ 

Γαλλίασ εδϊ. (Σου ειδικοφ ανταποκριτι τθσ Μοντ. Ουάςινγκτον, 29 Κουλίου.) 

Οι κακοτυχίεσ τθσ Ίβιτσ 

H μυςτικι λογοτεχνία ζχει τουσ περιοριςμοφσ τθσ. Κάποιοι ενοχλθτικοί βόμβοι άλλαξαν το 

νόθμα του άρκρου του Α.-Φ. Κονόρ που δθμοςιεφτθκε ςτο Νο 6 του Potlatch: “Οριοκζτθςθ του 

μφκου”.  

Οι αναγνϊςτεσ μασ βζβαια κα το ζχουν διορκϊςει μόνοι τουσ. 

Καταςτρζφουν τθν οδό Σωβάη 

Μια από τισ πιο όμορφεσ αυκόρμθτα ψυχογεωγραφικζσ τοποκεςίεσ του Παριςιοφ απειλείται 

ςιμερα με εξαφάνιςθ: 

Η οδόσ ωβάη, ςτο 13ο διαμζριςμα, που είχε τθν πιο εντυπωςιακι νυχτερινι κζα τθσ 

πρωτεφουςασ, τοποκετθμζνθ ανάμεςα ςτισ ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ του ςτακμοφ 

Άουςτερλιτσ και ςε μια ςυνοικία αόριςτων εδαφϊν κατά μικοσ του θκουάνα (οδόσ Φοφλτον, 

οδόσ Μπελιζβρ), περιβάλλεται – από τον περαςμζνο χειμϊνα – από μερικζσ από εκείνεσ τισ 

αποκαρδιωτικζσ καταςκευζσ που καλφπτουν τα προάςτιά μασ για να ςτεγάςουν τουσ 

κλιμμζνουσ ανκρϊπουσ. 

Καταδικάηουμε τθν εξαφάνιςθ μιασ αρτθρίασ ελάχιςτα γνωςτισ αλλά πιο ηωντανισ από τα 

Ηλφςια Πεδία και τα φϊτα τουσ. 

Δεν μασ ςυγκινεί θ γοθτεία των ερειπίων. Αλλά οι ςτρατϊνεσ πολιτϊν που υψϊνονται ςτθ κζςθ 

τουσ ζχουν μια αδικαιολόγθτθ αςχιμια που απευκφνει κάλεςμα ςτουσ δυναμιτιςτζσ. 

Σο Potlatch αποςτζλλεται ςε οριςμζνεσ διευκφνςεισ που κοινοποιοφνται ςτθ ςφνταξθ. 

Αρχιςυντάκτθσ: Αντρζ-Φρανκ Κονόρ, οδόσ Ντυγκζ-Σρουζν 15, Παρίςι 6ο διαμζριςμα. 


