Potlatch #25
Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς
Μηνιαίο
26 Ιανουαρίου 1956
Στο βεςτιάριο
Το “Στοφντιο-Ραρναςςόσ”, διάςθμο για τισ ςυνεχϊσ δικυραμβικζσ αφίςεσ που επενδφουν
τθν αδιάλειπτθ εβδομαδιαία αναδρομι του ςε κάκε ταινία τρίτθσ κατθγορίασ που
γυρίςτθκε ποτζ, αποτόλμθςε αυτόν τον μινα να παρουςιάςει κάτι ακυκλοφόρθτο. Ιταν
δυςτυχϊσ το Πουάντ Κουρτ. Ρρόκειται για μια ςειρά φωτογραφιϊν που εμπίπτουν ςτθν πιο
ξεπεραςμζνθ αιςκθτικι των καρτ-ποςτάλ και είναι αφιερωμζνεσ άλλοτε ςε ζνα ψαροχϊρι
και άλλοτε ςτουσ περιπάτουσ ενόσ ηευγαριοφ διανοουμζνων – με τισ ςκθνζσ για το πρϊτο
κζμα να οδθγοφν ςε ζναν διάλογο τόςο ψεφτικο και τόςο ανόθτο που μοιάηει μζςω
επιτιδειων και φυςικϊν αντικζςεων με τισ ταινίεσ του Ρανιόλ· ενϊ οι ςκθνζσ που είναι
αφιερωμζνεσ ςτουσ διανοοφμενουσ αποτελοφν το πρόςχθμα μιασ ακραία κοινότοπθσ
φλυαρίασ.
Δεν μποροφμε να πιςτζψουμε ότι υπάρχουν άνκρωποι – πολλοί εκ των οποίων πρεςβεφουν
τθν κουλτοφρα του κινθματογράφου – που αποδζχονται μια κενότθτα θ οποία δεν
προςπακεί καν να κρυφτεί (όπωσ, ασ ποφμε, θ ανυπόςτατθ διαλεκτικι του Μερλϊ-Ροντφ)
αλλά ομολογείται και τονίηεται με αφζλεια. Ωςτόςο, οι διάφορεσ κριτικζσ που
δθμοςιεφονται απ’ όλεσ τισ μεριζσ γι’ αυτό το αςιμαντο κζμα δθμιουργοφν ζνα ςχεδόν
πλιρεσ πανόραμα ανοθςιϊν που δεςπόηουν αυτι τθ ςτιγμι ςτο παιχνίδι των ιδεϊν.
Απαιτοφν τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ.
1. Δεν είναι αλικεια, όπωσ υποςτθρίηει θ κομμουνιςτικι κριτικι, ότι μια ταινία είναι καλι
εφόςον μιλάει για τουσ εργάτεσ και κακι όταν δείχνει διανοοφμενουσ “του πιο
επικίνδυνου είδουσ”. Αυτό το εργατίςτικο πνεφμα, που χειροκροτάει μόλισ βλζπει ζνα
καςκζτο ςτθν οκόνθ, ςυντάςςεται με μια πλευρά τθσ αςτικισ ευαιςκθςίασ για “το πνεφμα
του λαοφ του Ραριςιοφ” ι “τον γνϊριμο εργάτθ, γκρινιάρθ αλλά ζντιμο”, με προεκτάςεισ
για το κόκκινο κραςί και το μπαλ-μουηζτ (τίποτα από αυτά δεν λείπει άλλωςτε από το
Πουάντ Κουρτ). Ασ ποφμε ότι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ μια ταινία ειδικά αφιερωμζνθ ςτθ
ηωγραφικι μιασ εργατικισ περιοχισ δεν μπορεί να ζχει καμία αξία, μζςω του λόγου τθσ,
παρά μόνο αν καταγγζλλει ςυνειδθτά και με ςυνζπεια τισ ευκφνεσ τθσ κατάςταςθσ που
μασ δείχνει (π.χ. θ Ωμπερβιγιέ των Ρρεβζρ και Λοτάρ). Στο Πουάντ Κουρτ, είναι φανερό ότι
οι ψαράδεσ ζχουν τον ρόλο των απλϊν και αγακϊν αγρίων, ευτυχιςμζνοι ςτθν υγιι ηωι
τθσ φφςθσ, ςε αντίκεςθ με το ηευγάρι των αςτϊν που “εκπλιςςεται”. Στθν
πραγματικότθτα, αυτι θ αντίκεςθ όχι μόνο δεν ικανοποιεί τουσ κομμουνιςτζσ αλλά
εντάςςεται ακριβϊσ ςτο πουηαντιςτικό πνεφμα.
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2. Το πρόβλθμα δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ να μάκουμε αν μια ταινία πρζπει ι δεν
πρζπει να αποδίδει ςτουσ χαρακτιρεσ τθσ “λογοτεχνικά” λόγια. Αυτό που πρζπει να
παραδεχτοφμε είναι ότι όςο το λογοτεχνικό επίπεδο δεν κα ξεπερνάει αυτόν τον χυλό των
ροη μυκιςτορθμάτων, αυτιν τθν παρωδία των χαμζνων ιδανικϊν των νζων που τα
παράτθςαν ςτο δεφτερο μζροσ του μπακαλορεά για να λανςάρουν τθν πϊλθςθ δίςκων,
κα είναι καταγζλαςτο.
Εξάλλου, προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι θ λογοτεχνία, με τισ αςτρικζσ αποςτάςεισ που
περιλαμβάνει μεταξφ του Ρρουςτ και του Λουί Ράουελσ, εξετάηεται ςαν μια αδιαίρετθ
ενότθτα όταν κζλουν με αυτι να λεθλατιςουν τον κινθματογράφο. Επειδι κανζνασ δεν
κα ικελε να μιλάει όπωσ αποτολμάται ςτο Πουάντ Κουρτ, οριςμζνοι φαίνεται να
ςυμπεραίνουν ότι είναι ςυνθκιςμζνο να διαβάηει ι να γράφει κανείσ με αυτόν τον τρόπο.
Ρρζπει λοιπόν να υπενκυμίςουμε αυτιν τθ ςτοιχειϊδθ αλικεια, ότι οι διάλογοι του
Πουάντ Κουρτ δεν είναι καν λογοτεχνικοί. Ρολφ κατϊτεροι από τθν πιο χαμθλισ ποιότθτασ
λογοτεχνία, αποςκοποφν ςε αυτιν όπωσ ο Σαρτρ αποςκοπεί να φτάςει μια μζρα ςτο
επίπεδο τθσ πολιτικισ ςκζψθσ.
3. Κακϊσ οι μοναδικζσ αρκετά ιςχυρζσ ενςτάςεισ κατά του Πουάντ Κουρτ προιλκαν από
τουσ λάτρεισ του Αςτρφκ, κα πρζπει να τονίςουμε ότι δεν πρόκειται εδϊ παρά για ζνα
καβγαδάκι μεταξφ δφο επιχειριςεων τθσ ίδιασ τάξθσ, που είναι και οι δφο εξίςου
κατάπτυςτεσ. Ο Αςτρφκ δεν είχε μεγαλφτερθ επιτυχία ςτθ χριςθ τθσ λογοτεχνίασ, παρά
τον υποκινοφμενο ενκουςιαςμό μιασ κακιερωμζνθσ φατρίασ ςτισ εφθμερίδεσ (ζνασ
κριτικόσ ζφταςε μζχρι το ςθμείο να αναφζρει μια ςυηιτθςθ γφρω από τθ μεταφυςικι,
επειδι θ θρωίδα ρωτάει με το πιο βλακϊδεσ φφοσ τον δανδι που τθν φλερτάρει “αν
πιςτεφει ςτθν κόλαςθ”). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αςτρφκ γνωρίηει καλά τα ςθμαντικά
ζργα του κινθματογράφου, ενϊ θ φωτογράφοσ Ανιζσ Βαρντά, δθμιουργόσ του Πουάντ
Κουρτ, δεν γνωρίηει τίποτα και, όπωσ φαίνεται, δεν το κρφβει. Οι Κακέσ Συναναςτροφέσ
απζφυγαν ζτςι αυτόν τον επιτθδευμζνο εραςιτεχνιςμό, αλλά για να ριχτοφν ςτθν κενι και
ακαδθμαϊκι δεξιοτεχνία. Επιπλζον, το κζμα που αναδεικνφουν οι Κακέσ Συναναςτροφέσ –
θ φιλοδοξία – ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον Αςτρφκ να διαδϊςει αςυνείδθτα μια τζτοια
κοινωνικι ανεντιμότθτα ϊςτε θ παντοφ αναγνωρίςιμθ βλακεία ςτο ζργο του, μια βλακεία
καταγζλαςτθ, ζφταςε ςε διάφορα ςθμεία ςτθν κακαρι μαλακία, που είναι ακόμα πιο
εξοργιςτικι.
4. Το Πουάντ-Κουρτ δεν ζχει καμία ςυνειςφορά ςτον κινθματογράφο, ζςτω και αν θ Ανιζσ
Βαρντά ανακάλυψε εκ νζου μερικά εφζ που ι άγνοιά τθσ τθν ζκανε να τα περάςει για
καινοφρια. Οι ςυνδζςεισ των εικόνων που χρθςιμοποιεί με τισ πιο δφςπεπτεσ ςυμβολικζσ
προκζςεισ δεν υπάγονται απλϊσ, όπωσ ζχει ειπωκεί, ςτθ κεωρία του Αϊηενςτάιν για το
μοντάη των ζλξεων αλλά αποτελοφν επίςθσ τθ βάςθ τθσ κινθματογραφικισ γλϊςςασ των
ανοιχτά εμπορικϊν ταινιϊν.
5. Το γεγονόσ ότι θ ταινία γυρίςτθκε μζςα ςε δφο μινεσ (ο χρόνοσ δεν ζχει καμία ςθμαςία
για τθν υπόκεςθ) ι ότι το κόςτοσ τθσ ιταν μόνο δζκα εκατομμφρια (που είναι και πάλι
2

πάρα πολλά), αυτά είναι τα επιχειριματα που προβάλλονται και δεν μποροφν να
ςυγκινιςουν παρά μόνο οριςμζνουσ εραςιτζχνεσ των ειδικϊν επιδόςεων όπωσ ο Μ.
Ηιλιάρ. Απομζνει να μάκουμε τελικά αν κάτι ςυνζβθ, ςε εφτά ι εικοςιεφτά χρόνια, με
δζκα ι ςαράντα εκατομμφρια, με τα πόδια ι με το αυτοκίνθτο.
6. Τζλοσ, θ παρουςία και θ ςτάςθ του εμπνευςτι του “Στοφντιο-Ραρναςςόσ” είναι
αξιοςθμείωτεσ. Θ βλακεία που επιδεινϊνεται από τθν αυτοπεποίκθςθ του ςυγκεκριμζνου
προςϊπου, και οι αςυμβίβαςτεσ ανοθςίεσ του που προςκροφουν ςτθ λογικι ενόσ
μεκυςμζνου εμπόρου χαλιϊν, ςυνιςτοφν μια απαράδεκτθ προςβολι για κακετί που
μπορεί να ςκζφτεται κανείσ – ακόμα και αν είναι πολφ άςχθμο – για τον κινθματογράφο.
Είναι καιρόσ να καταγγελκεί αυτό το άτομο, να εκδιωχκεί από τισ “πνευματικζσ ελίτ” του
Ραριςιοφ και να ενκαρρυνκεί θ νεολαία να εξαςκιςει τθ ρθτορικι τθσ δράςθ εκφράηοντάσ
του, κάκε βράδυ, τθν αντίφαςθ – χωρίσ να ςτερθκεί τθσ ευκαιρίασ να αςκιςει βία· ι να
τον φτφςει, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ.
Καλά λόγια που χρθςιμεφουν για τθν υπεράςπιςθ και τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ
Λετριςτικισ Διεκνοφσ
Επειδι, για τα μεγάλα παιχνίδια μασ, δεν ζχουμε πια παρά μόνο τουσ λετριςτέσ.
Ωγκφςτ Ανγκλζσ
(Confluences, νζα ςειρά, No 11, 1946)
Κα ςτερθκοφμε λοιπόν τον πλιρθ και ολοκλθρωτικό λετριςμό;
Ετιάμπλ
(Temps Modernes, No 43, 1949)
Δεδομζνου ότι λίγοι άνκρωποι είναι ςε κζςθ να διειςδφςουν ςτα μυςτικά των λετριςτϊν,
θ αίςκθςθ γι’ αυτά δεν ζχει ςθμαςία.
Ρανγκλόσ-Γκαξότ
(Nice-Matin, 1954)
Άλλωςτε, δεν ξζρω αν το πζραςμά τουσ από τουσ τομείσ που με απαςχολοφν υπάρχει
πραγματικά, και αν δεν εξαναγκαηόμαςτε να δϊςουμε υπόςταςθ ςε αυτι τθν ομάδα μζςα
από τα κείμενά μασ… Κανζνα βιβλίο δεν επιςθμαίνει το πζραςμά τουσ.
Ληοφ (ΛΛ)
(Enjeu, Νο 2, 1954)
Η μορφι μιασ πόλθσ αλλάηει πιο γριγορα
Θ καταςτροφι τθσ οδοφ Σωβάη, που επιςθμάνκθκε ςτο τεφχοσ 7 του Potlatch (Αφγουςτοσ
1954), είχε ξεκινιςει γφρω ςτισ αρχζσ του 1954 από διάφορεσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ. Το
ζδαφοσ που τθν χϊριηε από τθν όχκθ του Σθκουάνα καλφφκθκε ςφντομα από παράγκεσ.
Το 1955, οι υπθρεςίεσ των Δθμόςιων Ζργων αναμίχκθκαν με απίςτευτο μζνοσ, φτάνοντασ
μζχρι το ςθμείο να κόψουν τθν οδό Σωβάη λίγο μετά τθν οδό Φοφλτον για να
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καταςκευάςουν ζνα μεγάλο κτίριο – ςχεδιαςμζνο για τθν P.T.T. – που καλφπτει περίπου
το ζνα τζταρτο του μικουσ τθσ παλιάσ οδοφ Σωβάη. Αυτι δεν φτάνει ςιμερα παρά μζχρι
τθ λεωφόρο Γκαρ. Καταλιγει ςτισ αρχζσ τθσ οδοφ Φλαμάν.
Το πιο όμορφο τμιμα τθσ πλατείασ των Ξζνων Αποςτολϊν (βλ. Potlatch Νο 16) ςτεγάηει
αυτόν τον χειμϊνα ζνα πλικοσ προκαταςκευαςμζνων ρυμουλκοφμενων που κυμίηουν τισ
βρωμιζσ του αβά Ριζρ.
Επιπλζον, θ ςυνεχισ κίνθςθ που μεταφζρει τα τελευταία τζςςερα χρόνια τθν περιοχι των
διαςκεδάςεων (;) τθσ Αριςτερισ Πχκθσ επεκτείνοντάσ τθν ςτα ανατολικά τθσ λεωφόρου
Μιςζλ και προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Μοντάν-Ηενεβιζβ παίρνει ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ.
Σιμερα, θ Μοντάν-Ηενεβιζβ περιβάλλεται από διάφορα ιδρφματα εγκατεςτθμζνα ςτθν
οδό Ντεκάρτ. Το ψυχογεωγραφικό ενδιαφζρον αυτϊν των τριϊν ςθμείων κεωρείται
επομζνωσ αιςκθτά χαμθλότερο, ιδίωσ για τα δφο πρϊτα που ουςιαςτικά δεν αξίηουν πια
το ταξίδι.
Αντιφάςεισ τθσ λετριςτικισ διεκνιςτικισ δραςτθριότθτασ
Δεν ζχουμε τίποτα κοινό εκτόσ από τθν επικυμία για παιχνίδι, αλλά αυτι μασ οδθγεί
μακριά. Οι πραγματικότθτεσ για τισ οποίεσ μασ είναι εφκολο να ςυμφωνιςουμε είναι
ακριβϊσ εκείνεσ που τονίηουν τθν αναγκαςτικά εφιμερθ όψθ τθσ κζςθσ μασ: είναι πολφ
αργά για να κάνουμε τζχνθ· και λίγο νωρίσ για να καταςκευάςουμε ςυγκεκριμζνα
καταςτάςεισ κάποιασ ευρφτθτασ· θ αναγκαιότθτα τθσ δράςθσ δεν χωράει καμία
αμφιβολία.
Ο κακοριςμόσ και θ τιρθςθ μιασ πλατφόρμασ δράςθσ κεμελιωμζνθσ ςτισ ανθςυχίεσ που
μασ αρμόηουν προςκροφουν διαρκϊσ ςε δφο παρεκκλίνουςεσ τάςεισ με αντίκετα κίνθτρα.
Μερικά άτομα ολιςκαίνουν ξανά ςε μια καλλιτεχνικι προοπτικι, τθν οποία ίςωσ δεν είχαν
εγκαταλείψει ποτζ – και δεν μασ ενδιαφζρει ότι οι καλλιτεχνικζσ αντιλιψεισ τουσ
περιλαμβάνουν ςτθν πραγματικότθτα ζνα μεγάλο μζροσ των αντικαλλιτεχνικϊν ςτοιχείων
που προςκόμιςαν οι διαδοχικζσ μόδεσ του πρϊτου μιςοφ του αιϊνα – , ομολογϊντασ ζτςι
μια ανικανότθτα επίλυςθσ των πραγματικϊν προβλθμάτων τουσ. Ανάμεςά μασ, θ
λεγόμενθ μεταγραφικι προπαγανδιςτικι δραςτθριότθτα εξυπθρζτθςε μζχρι ςιμερα
περιςςότερο αυτι τθ κλιβερι χριςθ παρά οτιδιποτε άλλο.
Μια άλλθ μερίδα, που περιλαμβάνει μερικζσ φορζσ τουσ πιο προχωρθμζνουσ ςτθν
αναηιτθςθ μιασ καινοφριασ ςυμπεριφοράσ, φαίνεται να κακοδθγείται από τθν επικυμία
για το άγνωςτο, για το μυςτιριο πάςθ κυςία – και, μόλισ που χρειάηεται να το
επιςθμάνουμε, από μια αςυνικιςτθ φιλοςοφικι ανοθςία – με διάφορεσ αποκρυφιςτικζσ
απολιξεισ που ςυγγενεφουν ακόμα και με τθ κεοςοφία. Θ ανάλυςθ και κατάπνιξθ αυτισ
τθσ τελευταίασ τάςθσ μάσ οδιγθςαν να κζςουμε εγκαίρωσ τζρμα ςτθ ςχετικι πολιτικι
ελευκερία που είχαμε αναγνωρίςει αμοιβαία μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, ςτθν αόριςτα
αναρχίηουςα κοινι επαναςτατικι βάςθ, που αποτζλεςε γόνιμο ζδαφοσ για τα χειρότερα
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κεωρθτικά λάκθ, ιδίωσ ενάντια ςτθν υλιςτικι ψυχογεωγραφία, και ακόμα ενάντια ςε κάκε
ςυνεπι καταςταςιακι ςτάςθ.
Είναι βζβαιο ότι κάκε κρίςθ που κατζλθξε ςτθν εξάλειψθ μιασ από αυτζσ τισ τάςεισ είχε
ωσ αποτζλεςμα να ενιςχφςει τθν άλλθ ςε κάποιο βακμό ι, ςε κάκε περίπτωςθ, μια τρίτθ
πιο γενικά ςυμμεριηόμενθ ςτάςθ, εκείνθ μιασ διανοθτικά βολικισ αδράνειασ ικανισ να
εκδθλϊνεται το πολφ-πολφ με κάποιεσ λεκτικζσ υπερβολζσ ι, ςπάνια, με κάποια
φιλονικία. Ριςτεφουμε ότι αυτζσ οι πρακτικζσ παρζχουν ςτον αντιλετριςμό ςοβαρότερα
επιχειριματα από αυτά που βρίςκει ςτον ανακερμαςμζνο αιςκθτιςμό οριςμζνων από
τουσ παλιοφσ ςυντρόφουσ μασ πριν το 1952, των οποίων θ ςτάςθ ζκτοτε είναι ολοφάνερα
παράλογθ.
Εξάλλου, όπωσ αυτά τα τεχνάςματα μιασ νεοκαντιανισ αιςκθτικισ δεν αφοροφν πια
κανζναν, ζτςι και θ άρνθςθ που απζχει από τθ γραφι και από κάκε μορφι ζκφραςθσ, τθν
οποία βλζπουμε να αναπτφςςεται ςε οριςμζνουσ κφκλουσ που ζχουν ζρκει πρόχειρα ςε
επαφι με τισ δθμοςιεφςεισ μασ, αποτελεί μια ανζντιμθ και αντιδραςτικι παραίτθςθ.
Οριςμζνοι καλλιτζχνεσ, που καταπιάνονταν εδϊ και πολφ καιρό με τα άγονα προβλιματα
ενόσ εξαντλθμζνου τομζα, πιςτεφουν ότι καινοτομοφν αποκθρφςςοντάσ τα ξαφνικά.
Ρροφανϊσ αυτόσ που είναι ανίκανοσ να επινοιςει, δθλαδι να ςυμμετάςχει ςτθν
επινόθςθ μιασ ανϊτερθσ δραςτθριότθτασ, κα ιταν καλφτερο να παραμείνει ςτισ
προθγοφμενεσ δραςτθριότθτζσ του κζτοντάσ τισ, για παράδειγμα, ςτθν υπθρεςία
εκλογικϊν επιταγϊν.
Οι αμιχανοι διανοοφμενοι που λζνε ότι κα γίνουν χτίςτεσ ι ξυλοκόποι, ι το κάνουν
πραγματικά για μερικζσ εβδομάδεσ, επιχειροφν απλϊσ μια μεταφορά, θ οποία αντιςτοιχεί
ςτο επίπεδο τθσ ςυνείδθςθσ που φαντάηονται ότι κατζχουν, τθσ πιο απεχκοφσ
κρθςκευτικισ μεταςτροφισ. Αυτά τα απορρίμματα είναι φυςιολογικά, κακϊσ πολφ λίγα
άτομα είναι διατεκειμζνα αυτι τθ ςτιγμι να αςχολθκοφν με τισ ζρευνζσ μασ, και ακόμα
λιγότερα είναι προικιςμζνα με τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ. Δεν πρζπει να
προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι μια ριηικι αλλαγι των αναγκϊν και των προοπτικϊν
οδθγεί εδϊ, όπωσ και ςε κάκε άλλον κλάδο τθσ οικονομίασ, ςε αρκετά μεγάλεσ απϊλειεσ
ειδικευμζνου προςωπικοφ.
Ρρζπει, ωςτόςο, να φτάςουμε ςτθ διαλεκτικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων που
χαρακτθρίηουν τθ ςθμερινι περίοδο, χωρίσ να παραβλζψουμε καμία πτυχι τθσ αλλαγισ
τθσ ηωισ.
Σε αυτοφσ που μποροφν να ικανοποιοφνται με τισ απολαφςεισ που κα τουσ παραχωριςει
θ ςυνζχιςθ τθσ τωρινισ κατάςταςθσ πραγμάτων ςτθ διανόθςθ και ςτα ικθ· ςε αυτοφσ που
δεν μποροφν να υπεραμυνκοφν τθσ αγάπθσ για τισ ςχζςεισ τουσ, τον Ανρί Μιςό ι τθν
οικογενειακι ηωι – δεν ζχουμε τίποτα να ποφμε.
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Ερχόμαςτε
Μια εταιρεία του Λοσ Άντηελεσ ειδικεφεται ςτθν καταςκευι “ςπιτιϊν που ταιριάηουν με
τθν προςωπικότθτα”. Για οικογζνειεσ “εξωςτρεφείσ” ι “εςωςτρεφείσ” κατ’ επιλογι. Οι
τιμζσ κυμαίνονται από μερικζσ χιλιάδεσ δολάρια μζχρι 180.000 για το αυκεντικό
“Λρλανδικό κάςτρο”. (Paris-Presse τθσ 14/12/1955, παρακζτοντασ από το Newsweek.)
Επίςθμθ διάψευςθ
Δεν είναι αλικεια ότι ο εκδότθσ Ηυλιάρ διαπραγματεφτθκε με λετριςτζσ τθν ενδεχόμενθ
προμικεια πλαςτϊν λογοτεχνικϊν ζργων ςε μεγαλφτερθ κλίμακα από τα προθγοφμενα,
προκειμζνου να τα αποδϊςει και πάλι ςε νεαρά κορίτςια.
Μθν πλαςτογραφείτε τουσ λετριςτζσ
Φθμολογείται ότι μια λανκάνουςα ομάδα λογοτεχνϊν ζξω από τθ Γαλλία, υποκινοφμενθ
από το ίδιο φλογερά εχκρικό ενδιαφζρον που προςελκφουμε ςχεδόν πάντα ςτουσ
κφκλουσ αυτοφ του είδουσ, προετοιμάηει εδϊ και πάνω από τρεισ μινεσ τθν ζκδοςθ ενόσ
πλαςτοφ τεφχουσ του Potlatch. Στθν περίπτωςθ που τα ςυνδυαςμζνα μζςα αυτϊν των
μωροφιλόδοξων φτάςουν ςε κάποιο αποτζλεςμα, παρακαλοφμε τουσ επιςτολογράφουσ
μασ που κα ζρκουν ςε επαφι με αυτι τθν ζκδοςθ να μασ τθν προωκιςουν άμεςα, ζτςι
ϊςτε το φαινόμενο να παραμείνει μοναδικό.
Το Potlatch αποςτζλλεται ςε οριςμζνεσ από τισ διευκφνςεισ που κοινοποιοφνται ςτθ ςφνταξθ.
Πλα τα κείμενα που δθμοςιεφονται ςτο Potlatch μποροφν να αναπαραχκοφν, να αντιγραφοφν ι να
παρατεκοφν εν μζρει χωρίσ καμία ζνδειξθ προζλευςθσ.
ΜΘ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΤΟ POTLATCH, Ο ΧΟΝΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΛ ΕΝΑΝΤΛΟΝ ΣΑΣ.
Σφνταξθ: οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Ραρίςι 5ο διαμζριςμα.
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