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Τεύχος διακοπών 

 

Γιατί ο λετριςμόσ; 
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Θ τελευταία μεταπολεμικι περίοδοσ ςτθν Ευρϊπθ φαίνεται ότι μπορεί να οριςτεί ιςτορικά 

ωσ θ περίοδοσ τθσ γενικευμζνθσ αποτυχίασ των προςπακειϊν αλλαγισ τόςο ςτθ 

ςυναιςκθματικι όςο και ςτθν πολιτικι τάξθ. 

Ενϊ οι κεαματικζσ τεχνικζσ επινοιςεισ πολλαπλαςιάηουν τισ δυνατότθτεσ των μελλοντικϊν 

καταςκευϊν, ταυτόχρονα με τουσ κινδφνουσ των αντιφάςεων που δεν ζχουν επιλυκεί 

ακόμα, διαπιςτϊνουμε μια ςταςιμότθτα των κοινωνικϊν αγϊνων και, ςε πνευματικό 

επίπεδο, μια κακολικι αντίδραςθ ενάντια ςτο κίνθμα των ανακαλφψεων που κορυφϊκθκε 

γφρω ςτο 1930, ςυνδυάηοντασ τισ πιο ευρείεσ διεκδικιςεισ με τθν αναγνϊριςθ των 

πρακτικϊν μζςων για τθν επιβολι τουσ. 

Κακϊσ θ εφαρμογι αυτϊν των επαναςτατικϊν μζςων αποδείχτθκε απογοθτευτικι, από τθν 

προζλαςθ του φαςιςμοφ μζχρι τον Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, θ υποχϊρθςθ των ελπίδων 

που είχαν ςυνδεκεί μαηί τουσ ιταν αναπόφευκτθ. 

Μετά τθν ανολοκλιρωτθ απελευκζρωςθ του 1944, θ πνευματικι και καλλιτεχνικι 

αντίδραςθ ξεςπάει παντοφ: θ αφθρθμζνθ ηωγραφικι, απλι ςτιγμι τθσ ςφγχρονθσ 

εικαςτικισ εξζλιξθσ όπου δεν κατζχει παρά μια άχαρθ κζςθ, παρουςιάηεται από όλα τα 

μζςα δθμοςιότθτασ ωσ κεμζλιο μιασ νζασ αιςκθτικισ. Ο αλεξανδρινόσ ςτίχοσ αφιερϊνεται 

ςε μια προλεταριακι αναγζννθςθ τθν οποία το προλεταριάτο κα ξεπερνοφςε ωσ 

πολιτιςμικι μορφι με τθν ίδια ευκολία με τθν οποία κα ξεπεράςει το άρμα ι τθν τριιρθ ωσ 

μεταφορικά μζςα. Τποπροϊόντα του γραπτοφ λόγου που προκάλεςε ςκάνδαλο, και που δεν 

είχε διαβαςτεί, πριν από είκοςι χρόνια, αποκομίηουν ζναν εφιμερο αλλά θχθρό καυμαςμό: 

θ ποίθςθ του Πρεβζρ ι του αρ, θ πρόηα του Γκρακ, το κζατρο του φρικτοφ κρετίνου Πιςζτ, 

και όλα τα υπόλοιπα. Ο κινθματογράφοσ, όπου οι διάφορεσ μζκοδοι εμπειρικισ 

ςκθνοκεςίασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο ζπακρο, εξυμνεί το μζλλον του με τον λογοκλόπο 

Ντε ίκα και βρίςκει κάτι καινοφριο – μάλλον εξωτιςμό – ςε οριςμζνεσ ιταλικζσ ταινίεσ όπου 

θ φτϊχεια επζβαλε ζνα ςτιλ γυρίςματοσ ελαφρϊσ διαφορετικό από τισ χολιγουντιανζσ 

ςυνικειεσ, αλλά τόςο μακριά από τον .Μ. Αϊηενςτάιν. Είναι γνωςτό, εξάλλου, ςε πόςεσ 
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επίπονεσ φαινομενολογικζσ μεταμορφϊςεισ επιδίδονται διάφοροι κακθγθτζσ που, 

επιπλζον, δεν χορεφουν μζςα ςε κάβεσ. 

Απζναντι ςε αυτι τθ κλιβερι και επικερδι εμποροπανιγυρθ, όπου κάκε επανάλθψθ είχε 

τουσ οπαδοφσ τθσ, κάκε οπιςκοδρόμθςθ τουσ καυμαςτζσ τθσ, κάκε remake τουσ 

φανατικοφσ του, μόνο μια ομάδα εξζφραςε μια κακολικι αντίκεςθ και μια πλιρθ 

περιφρόνθςθ, ςτο όνομα του ιςτορικά αναγκαίου ξεπεράςματοσ αυτϊν των παλιϊν αξιϊν. 

Ζνα είδοσ εφευρετικισ αιςιοδοξίασ παρείχε ςτθν ομάδα αυτι τισ αρνιςεισ και τθν 

επιβεβαίωςθ πζρα από αυτζσ τισ αρνιςεισ. Θα ζπρεπε να τθσ αναγνωρίςουμε, παρά τισ 

πολφ διαφορετικζσ προκζςεισ, τον ευεργετικό ρόλο που ανζλαβε το Νταντά ςε μιαν άλλθ 

εποχι. 

Θα μασ πουν ίςωσ ότι θ επανζναρξθ ενόσ ντανταϊςμοφ δεν ιταν πολφ ζξυπνο εγχείρθμα. 

Αλλά το ηιτθμα δεν ιταν να ξαναφτιάξουμε ζναν ντανταϊςμό. Θ πολφ ςοβαρι υποχϊρθςθ 

τθσ επαναςτατικισ πολιτικισ, ςυνδεόμενθ με τθν εκτυφλωτικι χρεοκοπία τθσ εργατικισ 

αιςκθτικισ που επιβεβαιϊκθκε από τθν ίδια οπιςκοδρομικι φάςθ, παρείχε ςτον 

κονφουηιονιςμό όλο το πεδίο όπου λυςςομανοφςε τριάντα χρόνια νωρίτερα. το επίπεδο 

του πνεφματοσ, θ μικροαςτικι τάξθ βρίςκεται πάντα ςτθν εξουςία. Μετά από μερικζσ 

τρανταχτζσ κρίςεισ, το μονοπϊλιό τθσ ζχει διευρυνκεί ακόμα περιςςότερο από πριν: κακετί 

που δθμοςιοποιείται ςιμερα ςτον κόςμο – είτε πρόκειται για τθν καπιταλιςτικι λογοτεχνία, 

τθ ςοςιαλιςτικι-ρεαλιςτικι λογοτεχνία, τθ φορμαλιςτικι ψευτο-πρωτοπορία που επιβιϊνει 

μζςω εντφπων ςτο δθμόςιο πεδίο, ι τισ αμφιλεγόμενεσ κεοςοφικζσ αγωνίεσ οριςμζνων 

πρϊθν απελευκερωτικϊν κινθμάτων – αποκαλφπτει πλιρωσ το μικροαςτικό πνεφμα. Κάτω 

από τθν πίεςθ τθσ πραγματικότθτασ τθσ εποχισ, πρζπει να τελειϊνουμε μια και καλι με 

αυτό το πνεφμα. Για τον ςκοπό αυτό, όλα τα μζςα είναι καλά.  

Οι ανυπόφορεσ προκλιςεισ που προϊκθςε ι προετοίμαςε θ λετριςτικι ομάδα (ποίθςθ 

περιοριςμζνθ ςε γράμματα, μεταγραφικι αφιγθςθ, κινθματογράφοσ χωρίσ εικόνεσ) 

πυροδότθςαν ζναν κανάςιμο πλθκωριςμό ςτισ τζχνεσ. 

Προςχωριςαμε λοιπόν ςε αυτι χωρίσ διςταγμό. 
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Γφρω ςτο 1950 θ λετριςτικι ομάδα, ενϊ εφάρμοηε μια αξιζπαινθ αδιαλλαξία προσ τα ζξω, 

αποδεχόταν μεταξφ των μελϊν τθσ μια αρκετά μεγάλθ ςφγχυςθ ιδεϊν. 

Θ ίδια θ ονοματοποιθτικι ποίθςθ, που εμφανίςτθκε μαηί με τον φουτουριςμό και ζφταςε 

αργότερα ςε ζναν οριςμζνο βακμό τελειότθτασ με τον βίττερσ και μερικοφσ άλλουσ, δεν 

είχε πια κανζνα ενδιαφζρον εκτόσ από τθν απόλυτθ ςυςτθματοποίθςθ που τθν παρουςίαηε 

ωσ τθ μοναδικι ποίθςθ τθσ ςτιγμισ, καταδικάηοντασ ςε κάνατο όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ και 

ςφντομα τον ίδιο τθσ τον εαυτό. Ωςτόςο, θ ςυνείδθςθ του πραγματικοφ πεδίου που μασ 

δόκθκε για να παίξουμε αγνοικθκε από πολλοφσ προσ όφελοσ μιασ παιδιάςτικθσ 

αντίλθψθσ τθσ ιδιοφυΐασ και τθσ φιμθσ. 
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Θ τότε πλειοψθφικι τάςθ απζδιδε ςτθ δθμιουργία νζων μορφϊν τθ μεγαλφτερθ αξία από 

όλεσ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ πίςτθ ςε μια μορφικι εξζλιξθ που δεν ζχει 

αιτίεσ ι ςκοποφσ ζξω από τον εαυτό τθσ είναι το κεμζλιο τθσ ιδεαλιςτικισ αςτικισ άποψθσ 

μζςα ςτισ τζχνεσ. (Θ ανόθτθ πίςτθ τουσ ςε αμετάβλθτεσ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ κα 

οδθγοφςε δικαιολογθμζνα οριςμζνουσ εξ αυτϊν που διαγράφτθκαν από τθν ομάδα ςε ζναν 

αμερικανοποιθμζνο μυςτικιςμό.) Όλο το ενδιαφζρον του πειράματοσ βριςκόταν πλζον ςτθν 

αυςτθρότθτα με τθν οποία, αντλϊντασ τα ςυμπεράςματα που ζνασ θλίκιοσ ςαν τον Μαλρϊ 

δεν ξζρει ι δεν τολμά να αντλιςει από ουςιαςτικά παρόμοιεσ υποκζςεισ, ερχόταν να 

καταςτρζψει οριςτικά αυτι τθ φορμαλιςτικι προςζγγιςθ οδθγϊντασ τθν ςτον παροξυςμό 

τθσ. Θ ιλιγγιωδϊσ επιταχυνόμενθ εξζλιξθ ζπεφτε πλζον ςτο κενό, ςε φανερι διάςταςθ με 

όλεσ τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ.  

Θ χρθςιμότθτα τθσ καταςτροφισ του φορμαλιςμοφ εκ των ζςω είναι βζβαιθ: δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι οι κλάδοι τθσ διανόθςθσ, όποια κι αν είναι θ αλλθλεξάρτθςθ που διατθροφν 

με τθν υπόλοιπθ εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ, υπόκεινται, όπωσ κάκε τεχνικι, ςε ςχετικά 

αυτόνομεσ ανατροπζσ, ςε ανακαλφψεισ που επιβάλλονται από τον δικό τουσ ντετερμινιςμό. 

Κρίνοντασ τα πάντα, όπωσ μασ ηθτάνε, ςφμφωνα με το περιεχόμενο, επιςτρζφουμε ςτθν 

κριτικι των πράξεων ςφμφωνα με τισ προκζςεισ τουσ. Αν είναι βζβαιο ότι θ εξιγθςθ του 

κανονιςτικοφ χαρακτιρα και τθσ επίμονθσ γοθτείασ διάφορων αιςκθτικϊν περιόδων πρζπει 

μάλλον να αναηθτθκεί ςτθν πλευρά του περιεχομζνου – και αλλάηει ςτο μζτρο που οι 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα να μασ ςυγκινοφν διαφορετικά περιεχόμενα, 

προκαλϊντασ μια ανακεϊρθςθ τθσ ταξινόμθςθσ των “μεγάλων εποχϊν” – δεν είναι 

λιγότερο προφανζσ ότι θ δφναμθ ενόσ ζργου ςτθν εποχι του δεν εξαρτάται μόνο από το 

περιεχόμενο. Μποροφμε να ςυγκρίνουμε αυτι τθ διαδικαςία με εκείνθ τθσ μόδασ. Πζραν 

του μιςοφ αιϊνα, για παράδειγμα, όλεσ οι ενδυμαςίεσ ανικουν ςε εξίςου ξεπεραςμζνεσ 

μόδεσ των οποίων κάποιεσ διαςτάςεισ μπορεί να ξαναβρίςκει θ ςθμερινι ευαιςκθςία. Αλλά 

ο κακζνασ ςυναιςκάνεται τθ γελοιότθτα του γυναικείου ντυςίματοσ πριν από δζκα χρόνια. 

Ζτςι το κίνθμα τθσ “επιτιδευςθσ”, αποςιωπθμζνο για πολφ καιρό από τα ακαδθμαϊκά 

ψζματα ςχετικά με τον 17ο αιϊνα, και μολονότι οι μορφζσ ζκφραςθσ που επινόθςε ζχουν 

γίνει εντελϊσ ξζνεσ ς’ εμάσ, πρόκειται να αναγνωριςτεί ωσ το κφριο ρεφμα ιδεϊν του 

“Μεγάλου Αιϊνα”, γιατί θ ανάγκθ που αιςκανόμαςτε αυτι τθ ςτιγμι για μια 

εποικοδομθτικι ανατροπι όλων των πλευρϊν τθσ ηωισ ξαναβρίςκει το νόθμα τθσ 

κεμελιϊδουσ ςυμβολισ τθσ Επιτιδευςθσ ςτθ ςυμπεριφορά και ςτθ διακόςμθςθ (θ 

ςυηιτθςθ και ο περίπατοσ ωσ προνομιακζσ δραςτθριότθτεσ – ςτθν αρχιτεκτονικι, θ 

διαφοροποίθςθ των χϊρων κατοικίασ, μια αλλαγι των αρχϊν διακόςμθςθσ και επίπλωςθσ). 

Αντίκετα, όταν ο Ροηζ Βαγιάν γράφει το Ομορφόπαιδο [Beau Masque] ςε ςτανταλικό φφοσ, 

παρά το ςχεδόν αξιόλογο περιεχόμενο, διατθρεί μονάχα τθ δυνατότθτα να αρζςει μζςω 

μιασ καλοφτιαγμζνθσ απομίμθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι, αναμφίβολα ςε αντίκεςθ με τισ 

προκζςεισ του, απευκφνεται κατά κφριο λόγο ςε διανοοφμενουσ με ξεπεραςμζνο γοφςτο. 

Και θ πλειονότθτα των κριτικϊν που επιτίκεται βλακωδϊσ ςτο περιεχόμενο, 

διακθρφςςοντάσ το εξωφρενικό, χαιρετίηει τον επιδζξιο πεηογράφο. 
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Ασ επιςτρζψουμε ςτο ιςτορικό ανζκδοτο. 
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Από αυτι τθ κεμελιϊδθ αντίκεςθ, που ςε τελικι ανάλυςθ είναι θ ςφγκρουςθ ενόσ αρκετά 

καινοφριου τρόπου να διευκφνει κανείσ τθ ηωι του με μια παλιά ςυνικεια να τθν 

αλλοτριϊνει, πιγαηαν κάκε είδουσ ανταγωνιςμοί, οι οποίοι εξομαλφνονταν προςωρινά για 

χάρθ μιασ γενικισ δράςθσ που ιταν διαςκεδαςτικι και που, παρά τισ αδεξιότθτεσ και τισ 

ανεπάρκειζσ τθσ, τθν κεωροφμε ακόμα και ςιμερα κετικι. 

Οριςμζνεσ αμφιςθμίεσ διατθρικθκαν επίςθσ από το χιοφμορ που οριςμζνοι ζβαηαν – και 

κάποιοι άλλοι δεν ζβαηαν – ςε διαβεβαιϊςεισ επιλεγμζνεσ για τον εντυπωςιακό τουσ 

χαρακτιρα: αν και αδιαφοροφςαμε εντελϊσ για οποιαδιποτε διαιϊνιςθ του ονόματόσ μασ 

μζςω μιασ λογοτεχνικισ ι άλλθσ φιμθσ, γράφαμε ότι τα ζργα μασ – πρακτικά ανφπαρκτα – 

κα ζμεναν ςτθν ιςτορία με τθν ίδια βεβαιότθτα με τθν οποία οριςμζνοι κεατρίνοι τθσ 

ομάδασ ιςχυρίηονταν ότι είναι “αιϊνιοι”. Όλοι διαβεβαιϊναμε με κάκε ευκαιρία ότι ιμαςτε 

πολφ ωραίοι. Θ ευτζλεια των επιχειρθμάτων που προβάλλονταν απζναντί μασ, ςτισ 

κινθματογραφικζσ λζςχεσ και παντοφ, δεν μασ ζδινε τθ δυνατότθτα να απαντιςουμε με 

μεγαλφτερθ ςοβαρότθτα. Εξάλλου, ςυνεχίηουμε να διακζτουμε αρκετι γοθτεία. 

Θ κρίςθ του λετριςμοφ, θ οποία προαναγγζλκθκε από τθ ςχεδόν ανοιχτι αντίκεςθ των 

κακυςτερθμζνων ςε οριςμζνεσ κινθματογραφικζσ απόπειρεσ που καταδίκαςαν 

προκειμζνου να τισ δυςφθμίςουν με μια “αδζξια” βιαιότθτα, ξζςπαςε το 1952 όταν θ 

“Λετριςτικι Διεκνισ”, που ςυγκζντρωνε το ακραίο τμιμα του κινιματοσ γφρω από τθν 

εμφάνιςθ μιασ επικεϊρθςθσ με τον ίδιο τίτλο, ζριξε οριςμζνα προςβλθτικά φυλλάδια ςε 

μια ςυνζντευξθ τφπου που δόκθκε από τον Σςάπλιν. Οι εςτζτ-λετριςτζσ, που αποτελοφςαν 

εδϊ και λίγο καιρό τθ μειοψθφία, διαχϊριςαν τθ κζςθ τουσ εκ των υςτζρων – προκαλϊντασ 

μια ριξθ που οι αφελείσ δικαιολογίεσ τουσ δεν κατάφεραν να αναβάλουν ι να 

επανορκϊςουν ςτθ ςυνζχεια – επειδι το μερίδιο τθσ δθμιουργίασ που ςυνζβαλε ο Σςάπλιν 

ςτον Κινθματογράφο τον ζκετε, κατά τθ γνϊμθ τουσ, ςτο απυρόβλθτο. Θ υπόλοιπθ 

“επαναςτατικι” κοινι γνϊμθ μάσ αποδοκίμαςε ακόμα περιςςότερο, εκείνθ τθ ςτιγμι, 

επειδι κεϊρθςε ότι το ζργο και θ προςωπικότθτα του Σςάπλιν διατθροφςαν μια 

προοδευτικι προοπτικι. Ζκτοτε, πολλοί ςυνιλκαν από αυτι τθν ψευδαίςκθςθ. 

Θ καταγγελία τθσ γιρανςθσ των δογμάτων και των ανκρϊπων που ςυνζδεςαν το όνομά 

τουσ με αυτά είναι ζνα επείγον και εφκολο ζργο για όποιον ζχει διατθριςει τθν επικυμία να 

επιλφει τα πιο ελκυςτικά ηθτιματα που τίκενται ςτισ μζρεσ μασ. Όςο για τισ απάτεσ τθσ 

χαμζνθσ γενιάσ που εμφανίςτθκε από τον τελευταίο πόλεμο μζχρι ςιμερα, αυτζσ ιταν 

καταδικαςμζνεσ να ξεφουςκϊςουν από μόνεσ τουσ. Ωςτόςο, επειδι είναι γνωςτι θ ζλλειψθ 

κριτικισ ςκζψθσ που βρικαν μπροςτά τουσ αυτοί οι απατεϊνεσ, κεωροφμε ότι ο λετριςμόσ 

ςυνζβαλε ςτθν ταχφτερθ εξαφάνιςι τουσ· και ότι δεν είναι άςχετο με αυτό το γεγονόσ ότι 

ςιμερα ζνασ Ιονζςκο, επαναλαμβάνοντασ τριάντα χρόνια αργότερα και είκοςι φορζσ πιο 

θλικιωδϊσ οριςμζνεσ ςκθνικζσ υπερβολζσ του Σηαρά, δεν ςυγκεντρϊνει οφτε το ζνα 
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τζταρτο τθσ προςοχισ που ζχει ςτραφεί εδϊ και μερικά χρόνια ςτο υπερεκτιμθμζνο 

κουφάρι του Αντονζν Αρτϊ.  
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Οι λζξεισ που μασ χαρακτθρίηουν, ςε αυτι τθν εποχι του κόςμου, τείνουν να μασ 

περιορίηουν δυςάρεςτα. Αναμφίβολα, ο όροσ “λετριςτζσ” προςδιορίηει με αρκετά άςχθμο 

τρόπο οριςμζνουσ ανκρϊπουσ που δεν τρζφουν κάποια ιδιαίτερθ εκτίμθςθ γι’ αυτό το 

είδοσ των θχθτικϊν ςτοιχείων και που, με εξαίρεςθ τθν θχθτικι επζνδυςθ μερικϊν ταινιϊν, 

δεν τα χρθςιμοποιοφν. Αλλά ο όροσ “γαλλικόσ” μοιάηει να μασ αποδίδει αποκλειςτικοφσ 

δεςμοφσ με αυτό το ζκνοσ και τισ αποικίεσ του. Ο ακεϊςμόσ μπορεί να χαρακτθριςτεί 

“χριςτιανικόσ”, “εβραϊκόσ” ι “μουςουλμανικόσ” με εκπλθκτικι ευκολία. Κι ζπειτα είναι 

παςίγνωςτο ότι από μια λιγότερο ι περιςςότερο εκλεπτυςμζνθ “αςτικι” εκπαίδευςθ 

παίρνουμε, αν όχι αυτζσ τισ ιδζεσ, τουλάχιςτον αυτό το λεξιλόγιο. 

Ζτςι, αρκετοί όροι διατθρικθκαν παρά τθν εξζλιξθ των ερευνϊν μασ και τον ευτελιςμό – 

που επζςυρε τθν κάκαρςθ – πολλϊν κυμάτων οπαδϊν: Λετριςτικι Διεκνισ, μεταγραφία και 

άλλοι νεολογιςμοί που παρατθριςαμε ότι προκαλοφςαν αμζςωσ τθν οργι κάκε είδουσ 

ανκρϊπων. Ο πρϊτοσ όροσ τθσ ςυμφωνίασ μασ παραμζνει να κρατιςουμε αυτοφσ τουσ 

ανκρϊπουσ μακριά από εμάσ. 

Μπορεί κανείσ να αντιτείνει ότι, από τθν πλευρά μασ, διαςπείραμε μια αβάςιμθ, ανόθτθ 

και ανζντιμθ ςφγχυςθ ςτθν ελίτ τθσ διανόθςθσ· εκείνθ από τθν οποία κάποιοσ ζρχεται 

ςυχνά για να μασ ρωτιςει “τι ακριβϊσ κζλουμε” με ζνα φφοσ προςτατευτικό και γεμάτο 

ενδιαφζρον που μασ κάνει να τον πετάξουμε αμζςωσ ζξω. Αλλά, κακϊσ είμαςτε βζβαιοι ότι 

κανζνασ επαγγελματίασ τθσ λογοτεχνίασ ι του Σφπου δεν κα αςχολθκεί ςοβαρά με αυτό 

που φζρνουμε πριν περάςουν μερικά χρόνια, γνωρίηουμε καλά ότι θ ςφγχυςθ δεν μπορεί 

ςε καμία περίπτωςθ να μασ εμποδίςει. Και, από οριςμζνεσ άλλεσ πλευρζσ, μασ ευχαριςτεί. 

5 

Εξάλλου, ςτον βακμό που αυτι θ “ελίτ τθσ διανόθςθσ” τθσ ςθμερινισ Ευρϊπθσ διακζτει μια 

ςχετικι ευφυΐα και μια ςτάλα κουλτοφρα, θ ςφγχυςθ ςτθν οποία αναφερκικαμε δεν 

υφίςταται πλζον. Όςοι από αυτοφσ που ιταν ςφντροφοί μασ πριν μερικά χρόνια 

επιδιϊκουν ακόμα να προςελκφςουν τθν προςοχι, ι απλϊσ να ηιςουν από αςιμαντεσ 

φιλολογικζσ εργαςίεσ, ζγιναν υπερβολικά θλίκιοι για να εξαπατιςουν τον κόςμο τουσ. 

Αναμαςοφν με κλιβερό τρόπο τουσ ίδιουσ τρόπουσ, που κα φκαροφν ακόμα πιο γριγορα 

από τουσ άλλουσ. Δεν ξζρουν πόςο γριγορα γερνάει μια μζκοδοσ ανανζωςθσ. Ζτοιμοι για 

κάκε ζκπτωςθ προκειμζνου να εμφανιςτοφν ςτισ “νζεσ νζεσ γαλλικζσ επικεωριςεισ” 

[“nouvelles nouvelles revues françaises”], παλιάτςοι που παρουςιάηουν εκελοντικά τισ 

αςκιςεισ τουσ γιατί θ αναηιτθςθ δεν αποδίδει πάντα, κλαψουρίηουν γιατί δεν απζκτθςαν, 

μζςα ςε αυτό το τυρί που βρωμάει, μια κζςθ – ασ ιταν κι εκείνθ ενόσ Ετιάμπλ –, τθν 

εκτίμθςθ που αποδίδεται ακόμα και ςτον Καγιουά, τον μιςκό του Αρόν.  
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Τπάρχουν λόγοι να πιςτεφουμε ότι θ τελευταία φιλοδοξία τουσ κα είναι θ ίδρυςθ μιασ 

μικρισ ιουδαιο-πλαςτικισ κρθςκείασ. Θα καταλιξουν, με λίγθ τφχθ, ςε κάποιον Θείο 

Πατζρα, Μορμόνοι τθσ αιςκθτικισ δθμιουργίασ. 

Ασ προςπεράςουμε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, που μασ διαςκζδαηαν άλλοτε. Οι 

διαςκεδάςεισ που ςυνδζονται με ζναν άνκρωπο είναι το ακριβζσ μζτρο τθσ μετριότθτάσ 

του: τι να το κάνουμε το μπζιημπολ ι τθν αυτόματθ γραφι; Θ ιδζα τθσ επιτυχίασ, όταν δεν 

προςκολλάται κανείσ ςτισ πιο απλζσ επικυμίεσ, είναι αδιαχϊριςτθ από κακολικζσ 

ανατροπζσ ςτθν κλίμακα ολόκλθρθσ τθσ Γθσ. Οι υπόλοιπεσ επιτρεπόμενεσ επιτυχίεσ 

μοιάηουν πάντα ζντονα με τθ χειρότερθ αποτυχία. Αυτό που κεωροφμε εξαιρετικά 

πολφτιμο ςτθ δράςθ μασ, μζχρι ςιμερα, είναι ότι καταφζραμε να απαλλαγοφμε από πολλζσ 

ςυνικειεσ και ςυναναςτροφζσ. Μποροφμε να ποφμε ότι ςπανίηουν αρκετά οι άνκρωποι 

που διάγουν τθ ηωι τουσ, το μικρό εκείνο μζροσ τθσ ηωισ τουσ όπου τουσ δίνονται κάποιεσ 

επιλογζσ, ςφμφωνα με τα ςυναιςκιματα και τισ αντιλιψεισ τουσ. Είναι καλό να είςαι 

φανατικόσ ςε οριςμζνα κζματα. Μια οριενταλιςτικι-αποκρυφιςτικι επικεϊρθςθ, ςτισ 

αρχζσ του ζτουσ, ζλεγε για μασ ότι είμαςτε «…πνεφματα εξαιρετικά ομιχλϊδθ, κεωρθτικοί 

εξουκενωμζνοι από τον ιό του “ξεπεράςματοσ”, με δράςθ που μζνει, εξάλλου, πάντα μόνο 

ςτα λόγια». Αυτοί οι τιποτζνιοι ενοχλοφνται ακριβϊσ επειδι θ δράςθ δεν μζνει μόνο ςτα 

λόγια. Αςφαλϊσ, δεν κα μασ πιάςει κανείσ να ανατινάηουμε τισ γζφυρεσ τθσ Νθςίδασ Λουί 

για να τονίςουμε τον νθςιωτικό χαρακτιρα αυτισ τθσ ςυνοικίασ οφτε, ςτθν απζναντι όχκθ, 

να ανακατεφουμε και να διακοςμοφμε τισ ςυςτάδεσ από τοφβλα ςτθν αποβάκρα Μπερνάρ 

τθ νφχτα. Κάνουμε αυτά που είναι πιο επείγοντα, με τα πενιχρά μζςα που κατζχουμε αυτι 

τθ ςτιγμι. Ζτςι, απαγορεφοντασ ςε διάφορα είδθ γουρουνιϊν να μασ πλθςιάςουν, 

τερματίηοντασ με πολφ άςχθμο τρόπο τισ κονφουηιονιςτικζσ προςπάκειεσ “κοινισ δράςθσ” 

μαηί μασ, δείχνοντασ παντελι ζλλειψθ επιείκειασ, αποδεικνφουμε ςτα άτομα αυτά τθν 

αναγκαία φπαρξθ του εν λόγω ιοφ. Αλλά αν εμείσ είμαςτε άρρωςτοι, οι επικριτζσ μασ είναι 

νεκροί. 

Αφοφ εξετάηουμε αυτό το κζμα, είναι καλό να αποςαφθνίςουμε μια τακτικι για τθν οποία 

οριςμζνα πρόςωπα, από αυτά που ςυναναςτρεφόμαςτε λιγότερο, ζχουν τθν τάςθ να μασ 

κατθγοροφν: τον αποκλειςμό πολλϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ Λετριςτικι Διεκνι και τθ 

ςυςτθματικι αίγλθ που απζκτθςε αυτό το είδοσ τθσ ποινισ. 

Πραγματικά, κακϊσ οδθγθκικαμε να πάρουμε κζςθ για όλεσ ςχεδόν τισ πλευρζσ τθσ 

φπαρξθσ που μασ προτείνεται, κεωροφμε πολφτιμθ τθ ςυμφωνία με μερικά άτομα ωσ προσ 

το ςφνολο αυτϊν των κζςεων, κακϊσ επίςθσ και ωσ προσ οριςμζνεσ ερευνθτικζσ 

κατευκφνςεισ. Οποιαδιποτε άλλθ μορφι φιλίασ, κοςμικϊν ςχζςεων ι ακόμα και δεςμϊν 

αβροφροςφνθσ μάσ αφινει αδιάφορουσ ι μασ προκαλεί απζχκεια. Οι αντικειμενικζσ 

παραβιάςεισ αυτοφ του είδουσ τθσ ςυμφωνίασ δεν μποροφν να τιμωρθκοφν παρά μόνο 

μζςω τθσ ριξθσ. Είναι προτιμότερο να αλλάηει κανείσ φίλουσ παρά ιδζεσ. 

ε τελικι ανάλυςθ, θ κρίςθ παρζχεται από τθ ηωι που διάγουν οι μεν και οι δε. Οι 

ςυγχρωτιςμοί ςτουσ οποίουσ ςυγκατζνευςαν ι ςυναίνεςαν εκ νζου οι περιςςότεροι από 
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τουσ αποκλειςμζνουσ, οι γενικά επαίςχυντεσ και ενίοτε ακραίεσ δεςμεφςεισ που ανζλαβαν, 

παρζχουν το ακριβζσ μζτρο για τον βακμό τθσ ςοβαρότθτασ των διαφωνιϊν μασ που 

επιλφκθκαν άμεςα· και ίςωσ επίςθσ για τθ ςθμαςία τθσ ςυμφωνίασ μασ. 

Μακράν του να υπεραςπιςτοφμε τθ μετατροπι αυτϊν των εχκροτιτων ςε προςωπικά 

ηθτιματα, δθλϊνουμε απεναντίασ ότι θ ιδζα που ζχουμε για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ μάσ 

υποχρεϊνει να τισ μετατρζψουμε ςε προςωπικά ηθτιματα, τα οποία κακορίηονται από 

ηθτιματα ιδεϊν αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. Αυτοί που παραιτοφνται καταδικάηουν οι  ίδιοι 

τουσ εαυτοφσ τουσ: δεν ζχουμε κανζναν τρόπο να τιμωριςουμε· τίποτα να ςυγχωριςουμε. 

Οι αγνοοφμενοι του λετριςμοφ αρχίηουν να πλθκαίνουν. Αλλά υπάρχουν απείρωσ 

περιςςότερεσ υπάρξεισ που ηουν και πεκαίνουν χωρίσ να ςυναντιςουν ποτζ μια ευκαιρία 

να καταλάβουν και να επωφελθκοφν. Από αυτι τθν άποψθ, κακζνασ είναι ςε μεγάλο 

βακμό υπεφκυνοσ για τα ταλζντα που κα μποροφςε να ζχει. Θα ζπρεπε άραγε να 

επιδείξουμε μια ςυναιςκθματικι ευαιςκθςία απζναντι ςτισ αξιοκρινθτεσ επιμζρουσ 

παραιτιςεισ; 
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Απ’ όςα προθγικθκαν πρζπει να ζχει γίνει κατανοθτό ότι θ υπόκεςι μασ δεν ιταν μια 

λογοτεχνικι ςχολι, μια ανανζωςθ τθσ ζκφραςθσ, ζνασ μοντερνιςμόσ. Πρόκειται για ζναν 

τρόπο ηωισ που κα περάςει από πολλζσ εξερευνιςεισ και προςωρινζσ μορφοποιιςεισ, που 

τείνει ο ίδιοσ να μθν αςκείται παρά μόνο μζςα ςτθν προςωρινότθτα. Θ φφςθ αυτοφ του 

εγχειριματοσ απαιτεί από εμάσ να εργαηόμαςτε ομαδικά, και να εκδθλωνόμαςτε ςχετικά 

λίγο: περιμζνουμε πολλοφσ ανκρϊπουσ και γεγονότα που κα ζρκουν. Διακζτουμε επίςθσ 

αυτι τθν άλλθ μεγάλθ δφναμθ, να μθν περιμζνουμε πια τίποτα από ζνα πλικοσ γνωςτϊν 

δραςτθριοτιτων, ατόμων και κεςμϊν. 

Πρζπει να μάκουμε πολλά και να πειραματιςτοφμε, ςτο μζτρο του δυνατοφ, με κάποιεσ 

μορφζσ αρχιτεκτονικισ όπωσ και με κάποιουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ. Σίποτα δεν μασ 

πιζηει να επεξεργαςτοφμε ζνα οποιοδιποτε δόγμα: απζχουμε πολφ από τθν εξιγθςθ 

αρκετϊν πραγμάτων για να υποςτθρίξουμε ζνα ςυνεκτικό ςφςτθμα που κα κεμελιωνόταν 

εξολοκλιρου ςτισ καινοτομίεσ που πιςτεφουμε ότι αξίηουν να μασ ςυναρπάηουν. 

Ακοφμε ςυχνά να λζγεται ότι όλα χρειάηονται ζνα ξεκίνθμα. Ζχει ειπωκεί επίςθσ ότι θ 

ανκρωπότθτα δεν κζτει ποτζ ςτον εαυτό τθσ παρά μόνο τα προβλιματα που μπορεί να 

λφςει. 

Γκυ-Ερνζςτ Ντεμπόρ, Ηιλ Η. Βολμάν 

H Αριςτερά, με ςθζνοσ 

Σο ειδικό τεφχοσ τθσ επικεϊρθςθσ Μοντζρνοι Καιροί [Temps Modernes] που είναι 

αφιερωμζνο ςτθν Αριςτερά, αν και κακαγιάηει κατά κφριο λόγο τθ μθδαμινότθτα των 

επιδιϊξεων τθσ Νζασ Αριςτεράσ του ςτιλ Πιζρ Μαντζσ Φρανσ *P.M.F.],  δεν επιβεβαιϊνει 
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τθν προςεχι ζλευςθ ενόσ Λαϊκοφ Μετϊπου. Αν και το τεφχοσ αυτό ξεπερνά ςε μεγάλο 

βακμό το αςυνικιςτα μζτριο επίπεδο που είχε γίνει το κριτιριο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

επικεϊρθςθσ, δεν κυμίηει παρά μόνο ςποραδικά τισ παλιζσ καλζσ μζρεσ των ετϊν 1947-

1949. Ενκουςιϊδθσ, ευφυισ, θ ιμόν ντε Μποβουάρ, ςε ζνα άρκρο που δεν παίρνει κανζνα 

ρίςκο, επιτίκεται ςτθ ςκζψθ τθσ δεξιάσ και ςε αυτό που κα μποροφςε να ονομαςτεί “μθ 

μζλλον” τθσ αςτικισ τάξθσ. το κζμα αυτό, κανζνασ δεν αμφιςβθτεί τθ μυκιςτοριογράφο 

(προςφάτωσ) των Μανδαρίνων. 

Οι οριςμοί που αφοροφν “τον άνκρωπο τθσ αριςτεράσ”, οι οποίοι οφείλονται είτε ςτον 

Λανημάν είτε ςτον Μαςκολό είτε ςτον Z. Πουιγιόν, δεν φζρνουν τίποτα που κα ζπρεπε να 

ξαφνιάςει ζνα καλό ριηοςπαςτικό πνεφμα. ε γενικζσ γραμμζσ, θ αντίκεςθ που διακρίνει ο 

Μαςκολό ανάμεςα ςτον “άνκρωπο τθσ αριςτεράσ” και τον επαναςτάτθ δεν κα μποροφςε 

να τρομάξει παρά μόνο οριςμζνουσ διανοοφμενουσ που ςυντάςςονται με μια 

ςυναιςκθματικι αντίλθψθ τθσ επανάςταςθσ· και μεταξφ αυτϊν αρκετοφσ παλιοφσ 

ςουρεαλιςτζσ, ριηοςπάςτεσ κ.λπ. Ο κομμουνιςτισ Ντεηαντί εξακολουκεί να είναι εκείνοσ 

που διευκρινίηει περιςςότερο αυτό το ςθμείο, αν και το άρκρο του δεν είναι απαλλαγμζνο 

από τθν περιφρόνθςθ με τθν οποία κάκε κομμουνιςτισ αντιμετωπίηει τθν άποψθ που 

βρίςκεται κοντά ςτθ δικι του ωσ τθν πλζον αμφιλεγόμενθ. 

Ο Πεηφ ανζλαβε να μασ δϊςει ζνα άρκρο αινιγματικό ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να γίνεται 

εφκολα αντιλθπτόσ ο ελιγμόσ. Εν ολίγοισ, το ηιτθμα είναι να αποδειχκεί ότι ζκανε λάκοσ ο 

Σρότςκι επειδι θ ίδια θ ιςτορία ζκανε λάκοσ ι επειδι δεν βρζκθκε (κι εδϊ ο κυρίαρχοσ 

ςταλινιςμόσ τθσ επικεϊρθςθσ φαίνεται να κεωρείται ιδθ “ξεπεραςμζνοσ”) κάποιοσ εξίςου 

ιδιοφυισ με τον Λζνιν για να αναγκάςει τθν ιςτορία να τον δικαιϊςει. Αςφαλϊσ, μπορεί να 

είναι πολφ ενδιαφζρον να κρίνει κανείσ ζτςι τθν ιςτορία και τουσ ανκρϊπουσ που τθν 

δθμιοφργθςαν, αλλά με αυτόν τον τρόπο ο Πεηφ αναλϊνεται απλϊσ ςε ζνα διανοθτικό 

παιχνίδι. Με το πρόςχθμα ότι αναμοχλεφει μια ιςτορικι ενςάρκωςθ τθσ Αριςτεράσ, το 

άρκρο του επιφυλάςςεται επίςθσ να εκφζρει γνϊμθ για το μζλλον αφοφ, διαβάηοντάσ το, 

δεν μακαίνει κανείσ τίποτα περιςςότερο για τθν πραγματικι ευκφνθ του Σρότςκι ι του 

τάλιν, οφτε ποιοσ από τουσ δφο κα μποροφςε να ζχει δίκιο ιςτορικά, δεδομζνου ότι θ 

ιςτορία δεν τελείωςε, οφτε εκείνθ του Σρότςκι οφτε του τάλιν. Αυτό που αξίηει να 

ςθμειωκεί είναι μόνο ότι ο Πεηφ δεν αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ζννοια τθσ 

ςτράτευςθσ, αν και αυτι είναι τόςο προςφιλισ ςτον Η.-Π. αρτρ… 

Κατά τα λοιπά, θ ανάλυςθ των κακθκόντων τθσ Αριςτεράσ, θ οποία αποδίδει εξζχουςα κζςθ 

ςτισ οργανϊςεισ των διανοουμζνων, βαςίηεται μόνο ςτθν ανάλυςθ των δυνάμεων των 

διάφορων κομμάτων. Πουκενά δεν υπάρχει οποιοδιποτε ίχνοσ ενόσ πικανοφ κινιματοσ 

των μαηϊν ι μιασ πραγματικισ ανάλυςθσ τθσ κατάςταςισ τουσ. Κατά τθν ανάγνωςθ αυτοφ 

του τεφχουσ, το προλεταριάτο δεν εμφανίηεται παρά μόνο πίςω από τα κόμματα, ωσ 

όργανο των κομμάτων τθσ αριςτεράσ, και φυςικά του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ. Αυτό 

επιτρζπει τθ ςυςτράτευςθ του ξεκαρδιςτικοφ Κλωντ Μπουρντζ, τισ “προχωρθμζνεσ” κζςεισ 



9 
 

κάποιασ Κωλζτ Ωντρί που κατανόθςε τθν πραγματικότθτα του “μπλουμιςτικοφ” μφκου, τισ 

απόψεισ των Ντυβερηζ, ωβφ, Λαβϊ κ.λπ. 

Μόνο ο Π. Ναβίλ διατθρεί κάποια αυκεντικότθτα ςε αυτι τθ ςυναυλία των οιωνοςκόπων, 

για τουσ οποίουσ ο μεταςχθματιςμόσ τθσ κοινωνίασ δεν μπορεί να είναι παρά μόνο το ζργο 

μιασ αμαξοςτοιχίασ που ςταματάει ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Και, ςε τελικι ανάλυςθ, θ 

ζρευνα που διεξάχκθκε από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο Κοινισ Γνϊμθσ είναι εκείνθ ςτθν οποία 

πρζπει να αναφερκεί κανείσ αν κζλει να κρατιςει κάποιο κρίςιμο ςυμπζραςμα από αυτό το 

τεφχοσ. Εκεί, τουλάχιςτον, οι απαντιςεισ δεν υποδείχκθκαν εκ των προτζρων. Δεν 

μποροφμε να διαβεβαιϊςουμε ότι ιςχφει το ίδιο για οριςμζνα άρκρα… 

Λεονάρ Ρανκίν 

Πλα τα κείμενα που δθμοςιεφονται ςτο Potlatch μποροφν να αναπαραχκοφν, να 

αντιγραφοφν ι να παρατεκοφν εν μζρει χωρίσ καμία ζνδειξθ προζλευςθσ. 

Το αςυνήθιςτο, ωσ ςυνήθωσ 

Θ επανεμφάνιςθ τθσ επικεϊρθςθσ Bizarre αποδεικνφει ακόμα πιο ξεκάκαρα από άλλεσ 

παρόμοιεσ εκδόςεισ τθν ολοκλθρωτικι φκορά μιασ πνευματικισ ςτάςθσ που ονομαηόταν, 

γφρω ςτα 1920, “νζο πνεφμα” [“esprit nouveau”]. 

Όταν, μετά τθν οριςτικι εξάντλθςθ των δθμιουργικϊν ςυνειςφορϊν ενόσ κινιματοσ ιδεϊν, 

οι ίδιεσ οι εμπορικζσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ αυτοφ του κινιματοσ, οι οποίεσ είναι βζβαια 

πιο ικανζσ να επιβιϊςουν για κάποιο χρονικό διάςτθμα, καταλιγουν ςτθν παραπλάνθςθ ωσ 

προσ το εμπόρευμα, οφείλουμε να ςυμπεράνουμε ότι θ κόκκινθ γραμμι ζχει ξεπεραςτεί. 

Θ διαφιμιςθ τθσ επικεϊρθςθσ Bizarre, για να μθν ποφμε τίποτα ςχετικά με τον τίτλο τθσ, 

υποςτθρίηει το αςυνικιςτο (”Αςυνικιςτα κείμενα, φωτογραφίεσ και ντοκουμζντα”, 

αναφζρει θ διαφιμιςθ του εκδότθ Πωβζρ), δθλαδι εκείνθ τθν ιδζα τθσ ομορφιάσ που 

αναγγζλκθκε από μια περίφθμθ διατφπωςθ του Απολλιναίρ θ οποία δεν ζχει χάςει ςιμερα, 

από οριςμζνεσ άλλεσ πλευρζσ, κάκε δραςτικι αξία: “Θ ζκπλθξθ είναι θ μεγαλφτερθ νζα 

κινθτιρια δφναμθ”. 

Τπάρχει κάτι ςυγκινθτικό ςτισ προςπάκειεσ αυτϊν των φτωχϊν ανκρϊπων που 

εκμεταλλεφονται για πολφ καιρό τθν ίδια φλζβα, χρθςιμοποιϊντασ πάντα τον ίδιο τρόπο 

για να εκπλιςςουν. Οι ςχζςεισ τουσ με ζνα οριςμζνο κοινό κυμίηουν ταυτόχρονα τθ 

διακίνθςθ ναρκωτικϊν (ο εκιςμόσ ςε οριςμζνα ευφυολογιματα, θ ςυνικεια που 

δθμιουργεί τθν ανάγκθ) και τθν επίμοχκθ ευγζνεια των επαρχιακϊν ςαλονιϊν (“Με 

εκπλιξατε πολφ. Θ εικοςτι επανάλθψθ τθσ ωραίασ λζξθσ ςασ είναι πάντα εξίςου 

εκπλθκτικι…”). Πάςχουν από ζναν φετιχιςμό του αςυνικιςτου, τον οποίο πρζπει πρϊτα να 

αναγνωρίςουν. Οι υπόλοιπεσ ομορφιζσ και τα δεινά του κόςμου, οι αλικειεσ του, οι 

παραδοξότθτζσ του, τουσ αφινουν εντελϊσ αδιάφορουσ. Κακετί που δεν είναι το 

αναμενόμενο αςυνικιςτο δεν είναι τίποτα. 
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Ζχει ιδθ επιςθμανκεί ότι όλα τα “καινοφρια” ζργα που λανςαρίςτθκαν κορυβωδϊσ από 

τουσ υποςτθρικτζσ αυτοφ του ςκονιςμζνου και νεκροφαγικοφ πνεφματοσ ςυνιςτοφςαν ςτθν 

πραγματικότθτα τθν εκταφι άγνωςτων ςτρατιωτϊν των γραμμάτων τθσ περιόδου πριν τον 

“μεγάλο πόλεμο”: θ τρελι Νφχτα του Ξενοδοχείου Ροη, τθσ οποίασ ο ςυγγραφζασ ιταν 

εβδομιντα τριϊν ετϊν, ι Ο Κλζφτθσ, που ανακαλφφκθκε από τον ίδιο τον εκδότθ Πωβζρ, 

του οποίου ο ςυγγραφζασ ζχει πεκάνει εδϊ και πάνω από τριάντα χρόνια. Αν ο Μωρίσ 

Λεμπλάν παρζμενε ακόμα ανζκδοτοσ, κα μασ τον αποκάλυπταν ςιμερα, υπό το φωσ του 

Ηεν και τθσ Γνϊςθσ, ςαν τον δθμιουργό του ςθμαντικότερου ζργου του 20ου αιϊνα. 

ε αυτό το τεφχοσ 1 του Bizarre μπορεί κανείσ να διαβάςει, ωσ εξόχωσ ενδεικτικό, εκείνο το 

άρκρο όπου ο ζνασ από τουσ ςυντάκτεσ του πιςτεφει ότι κατζκτθςε τθν πρωτοτυπία 

παρουςιάηοντασ τθν κριτικι μιασ ταινίασ που είδε ςε ζνα όνειρο. Αυτι θ αφιγθςθ 

αποκαλφπτει πρϊτα απ’ όλα τθν εξαιρετικι φτϊχεια ακόμα και των ίδιων των ονείρων 

αυτϊν των ανκρϊπων, που μοιάηουν με τισ πιο ανιαρζσ ταινίεσ από τα τζλθ του βωβοφ 

Κινθματογράφου. Και φανερϊνει επίςθσ με ποιεσ αντιδραςτικζσ προκζςεισ καταδικάηουν 

τον ςθμερινό εμπορικό κινθματογράφο. 

Ζνασ άλλοσ, που αναμφίβολα δεν ζχει ςυναναςτραφεί ποτζ παρά μόνο με κάποιουσ 

νεαροφσ κινθματογραφικοφσ καμϊνεσ, υποςτθρίηει αφελϊσ ςχετικά με τθν τελευταία 

ταινία του Νταςζν ότι ςτθν κοινωνία όπου βριςκόμαςτε ζνασ εγκλθματίασ ζχει 

αντικειμενικά μεγαλφτερθ επαναςτατικι αξία από ζναν αςτυνομικό ι ζναν ςτρατιωτικό! 

Θα ζπρεπε να ζρχεται κανείσ από πολφ μακριά, για παράδειγμα να είναι ζποικοσ του νότιου 

άκρου του Μαρόκου και να μθν ζχει διαβάςει παρά μόνο τον μακαρίτθ Πολ Σςακ, για να 

νιϊςει μια φευγαλζα ζςτω εντφπωςθ του αςυνικιςτου διαβάηοντασ το Bizarre. 

Με εξαίρεςθ αυτι τθν ακραία υπόκεςθ, κανζνασ δεν μπορεί να βρει ςτο Bizarre οτιδιποτε 

που κα μποροφςε να είναι, ζςτω και ςε πολφ μικρό βακμό, εκπλθκτικό – δθλαδι καινοφριο. 

Ολοζνα πιο πολφτιμο 

Κακϊσ οποιαδιποτε οργανωμζνθ λετριςτικι δραςτθριότθτα εκτόσ τθσ Γαλλίασ ζχει 

ςταματιςει επί του παρόντοσ, το Potlatch παραμζνει προσ ςτιγμιν θ μοναδικι περιοδικι 

ζκδοςθ του κινιματοσ. Εξ ου και ο καινοφριοσ υπότιτλόσ του. 

Ο δρομζασ και ο αςτυνομικόσ επιθεωρητήσ 

Σο βράδυ τθσ 13θσ Ιουλίου, ςτο καφζ “Βοναπάρτθσ” τθσ Ηερμαίν-ντε-Πρε, ο Μωχάμεντ 

Νταχοφ βρζκθκε τυχαία αντιμζτωποσ με τον Ελβετό Λιαρντόν, ζναν από τουσ ιδρυτζσ, τον 

Οκτϊβριο του 1954, του Ελβετικοφ πρϊθν Σμιματοσ τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ. Χωρίσ άλλθ 

κακυςτζρθςθ, ο Νταχοφ ζςυρε τον προβοκάτορα μζχρι τον δρόμο και άρχιςε να τον 

χτυπάει. 
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 Ο Λιαρντόν, αφοφ ξεφϊνιςε ανϊφελα μπροςτά ςε αρκετζσ εκατοντάδεσ μάρτυρεσ ότι θ 

ευκφνθ για τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1954 βαραίνει κάποιουσ άγνωςτουσ απόντεσ 

Ελβετοφσ, αναηιτθςε τθ ςωτθρία του ςτθ διαφυγι. 

Ο Μωχάμεντ Νταχοφ ρίχτθκε ςτο κατόπι του, και κα τον είχε ςίγουρα προφτάςει ςτθ γωνία 

τθσ λεωφόρου Ηερμαίν αν ο Λιαρντόν δεν ζκετε τον εαυτό του υπό τθν προςταςία κάποιων 

αςτυνομικϊν που φφλαγαν αυτό το μζροσ για τθν ομαλι εξζλιξθ τθσ εκνικισ γιορτισ τουσ. 

Αφοφ κατζφυγε ςτο αςτυνομικό τμιμα τθσ οδοφ Αβαείου, όπου είχε προςπακιςει μάταια 

να πετφχει τθ φυλάκιςθ του Νταχοφ, ο Λιαρντόν αρνικθκε κατθγορθματικά να βγει από 

εκεί φοβοφμενοσ ζνα νζο κακό ςυναπάντθμα. 

Μιπωσ βρίςκεται ακόμα εκεί μζχρι ςιμερα, ζχοντασ βρει τελικά τον δρόμο του και τθν 

κοινωνικι του καριζρα; 

Ο καταμεριςμόσ τησ εργαςίασ 

Ζχοντασ παρατθριςει πόςο ενδιαφζρεται το μορφωμζνο κοινό για τα διάφορα 

επαγγζλματα των ςυγγραφζων που αναφζρονται ςτθν επικεφαλίδα κάκε ςφγχρονου 

μυκιςτοριματοσ, κεωροφμε χριςιμο για τθν καλι μασ φιμθ να δθμοςιεφςουμε ζναν 

ςυλλογικό, και ωσ εκ τοφτου πιο πλοφςιο, κατάλογο των επαγγελμάτων που ζχουν αςκθκεί 

περιςταςιακά από τουσ πιο εξζχοντεσ κεωρθτικοφσ τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ: 

Διερμθνζασ, κομμωτισ, τθλεφωνθτισ, ερευνθτισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, πλζκτθσ, 

ρεςεψιονίςτ, πυγμάχοσ, υπάλλθλοσ γραφείου, μεςίτθσ ακινιτων, λαντηζρθσ, πλαςιζ, 

ταχυδρόμοσ, κυνθγόσ ςτθν Αφρικι, δακτυλογράφοσ, κινθματογραφιςτισ, τορναδόροσ, 

φροντιςτισ, ανειδίκευτοσ εργάτθσ, γραμματζασ, ςφαγζασ, μπάρμαν, εργάτθσ ςε 

κονςερβοποιείο ςαρδελϊν.  

Η ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτήρι 

Θα ιταν παράξενο αν πιςτεφαμε ότι ο κομμουνιςτικόσ τφποσ χρθςιμοποιείται για 

επαναςτατικι προπαγάνδα ι ζςτω και μόνο για τθ διακιρυξθ μιασ ςυνεποφσ πολιτικισ. 

Ωςτόςο, δεν μπορεί παρά να εκπλιςςεται κανείσ διαβάηοντασ ςτθν Κυριακάτικθ Humanité 

τθσ 28θσ Αυγοφςτου 1955 το άρκρο που αφιερϊνει ο Αντρζ Βερντζ ςτουσ Πικάςο και 

Κλουηό, το οποίο ανζρχεται ςτα ακόλουκα φψθ: “οβαρόσ και ωραίοσ ςαν άγαλμα τθσ 

Αρχαιότθτασ, ο Ντομινγκίν ιταν ντυμζνοσ με τθν πολφχρωμθ φωτεινι ενδυμαςία του. Σρεισ 

άνδρεσ παρευρίςκονταν ςτθν παραδοςιακι προςευχι: ο Πικάςο, ο Κλουηό και ο φροντιςτισ 

τοφ Ντομινγκίν. Για τουσ δφο πρϊτουσ, ιταν ζνα προνόμιο που παραχωρείται ςπάνια […]. Ο 

Πικάςο και ο Κλουηό ζμειναν προσ ςτιγμι ςιωπθλοί: Θ ΜΤΣΙΚΘ ΣΕΛΕΣΘ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΔΩΜΑΣΙΟΤ ΠΟΤ ΕΙΧΕ ΜΕΣΑΣΡΑΠΕΙ Ε ΕΚΚΛΘΑΚΙ ΣΟΤ ΑΓΘΝΕΤΕ. Ιερουργϊντασ με πίςτθ, ο 

Ντομινγκίν ζκανε το ςθμείο του ςταυροφ… κ.λπ.” 
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Σίκεται το ερϊτθμα: Πρζπει να κεωριςουμε τον Πικάςο και τον Κλουηό, από θκικι άποψθ, 

ωσ κλιβερά ψοφίμια που πρζπει να μεταφερκοφν ςε κάποιο ςφαγείο – ι μιπωσ τον Αντρζ 

Βερντζ ωσ προβοκάτορα; 

Και ςε κάκε περίπτωςθ, θ δθμοςίευςθ τζτοιων ςκουπιδιϊν ςε μια εβδομαδιαία εφθμερίδα 

που διαβάηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν εργατικι τάξθ δεν μπορεί, για να 

χρθςιμοποιιςουμε μια λζξθ που ζφερε πρόςφατα ςτθ μόδα ο αρτρ, να απελπίςει τθν 

Μπιγιανκοφρ πιο φπουλα από τα άρκρα των εκδοτϊν τθσ L’Aurore ι τθσ Combat; 

Για το Potlatch: 

Μιςζλ Μπερνςτάιν, Μ. Νταχοφ, Ντεμπόρ, 

Φιγιόν, Λ. Ρανκίν, Βζρα, Ηιλ Η. Βολμάν 

 

Αρχιςυντάκτθσ: Μ. Νταχοφ, οδόσ Montagne-Geneviève 32, Παρίςι 5ο διαμζριςμα. 


