Potlatch #26
Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς
Μηνιαίο
7 Μαΐου 1956
Λετριςμόσ και οριςμοί διάφορων εμπνεφςεων
Συςκότιςη από έναν τυφλό
Ο κ. Μοΐη Μπιςμοφτ, νεαρόσ ακαδθμαϊκόσ που είναι ιδθ γνωςτόσ για τα ζργα του ςχετικά
με τθ φωνθτικι ορκογραφία (Σημειογραφικό ςφςτημα τησ Ίντο, εκδόςεισ Richard-Masse,
1952), κρφφτθκε πίςω από το διαφανζσ ψευδϊνυμο Μωρίσ Λεμζτρ για να δθμοςιεφςει ςτισ
εκδόςεισ Fischbacher (οδόσ θκουάνα 33) ζνα ζργο με τίτλο Τι είναι ο λετριςμόσ; του
οποίου ο ςκοπόσ ιταν αρκετά φιλόδοξοσ:
“Ο ςκοπόσ και θ μζκοδοσ αυτοφ του βιβλίου κα είναι λοιπόν να παρουςιάςει με απλό
τρόπο αλλά και να ταξινομιςει με ακρίβεια τισ λετριςτικζσ ανακαλφψεισ, τθ ςχζςθ τουσ με
τα υπάρχοντα πεδία, τα όρια τθσ ιςχφοσ τουσ, κακϊσ επίςθσ και τισ αρχικζσ προτάςεισ
επιβεβαίωςθσ που περιζχουν” (ςελίδα 13).
Δυςτυχϊσ όμωσ, ςε ζναν ολόκλθρο μεγάλο τόμο ο ςυγγραφζασ απζχει πολφ από το
πρόγραμμά του, τόςο λόγω ιδεολογικισ αδυναμίασ και ζλλειψθσ επαρκοφσ τεκμθρίωςθσ
όςο και, κακϊσ φαίνεται, εξαιτίασ τθσ προςωπικισ του αφζλειασ: Αναφζρει ζτςι ψυχρά, ςτθ
ςελίδα 144, μεταξφ των “ςυναρπαςτικϊν προτάςεων” που ο ίδιοσ ακολοφκθςε και
εγκατζλειψε ςτθ ηωι του… “τθν αναρχικι Ομοςπονδία και τον δρόμο των Λάνηα ντελ
Βάςτο-Γκουρτηίεφ”!
Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, δεν μασ προκαλεί πλζον ζκπλθξθ να τον βλζπουμε να
υιοκετεί τισ αξιοκρινθτεσ κζςεισ τθσ λετριςτικισ Δεξιάσ, όπωσ αυτι ςυγκροτικθκε το 1952,
και να επαυξάνει μάλιςτα τα παιδιαρίςματά τθσ. Σίποτα δεν λείπει, από το χυδαίο λεξιλόγιο
του μυςτικιςμοφ (ςελίδα 136: “Ο Κεόσ δθμιουργεί τον Λοφδα και τον Μωυςι του, διότι
αυτοί αποτελοφν μζροσ τθσ κζλθςισ του. Και ο αλθκινόσ Μεςςίασ είναι για τον εαυτό του
ςυνεχϊσ ζνασ Λοφδασ… κ.λπ.”) μζχρι τισ πιο εντυπωςιακζσ “οικονομικζσ” ανοθςίεσ: ςελίδα
124, ο χριςτιανιςμόσ παρουςιάηεται ςαν μια ιδεολογία που κα μποροφςε να προκαλζςει
τθν κατάργθςθ τθσ δουλείασ, λεσ και μζχρι τον 19ο αιϊνα τα χριςτιανικά ζκνθ δεν
εφάρμοηαν ακόμα τθ δουλεία εκεί όπου το απαιτοφςαν οι ςυνκικεσ παραγωγισ.
Είναι αυτονόθτο ότι διαφωνοφμε ριηικά με όλα τα ςυμπεράςματα αυτοφ του βιβλίου, ζςτω
και αν μερικζσ από τισ ςελίδεσ του τυχαίνει να εκκζτουν, ςχεδόν ςυμπτωματικά, οριςμζνεσ
εμπεριςτατωμζνεσ απόψεισ που μποροφμε να αναγνωρίςουμε για δικζσ μασ.
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Εγκώμιο τθσ μεταςτραμμζνθσ πεηογραφίασ
υναντιοφνται ςε απίκανεσ ϊρεσ ςε απίκανουσ τόπουσ, ανταλλάςςουν βιαςτικά μια-δυο
λζξεισ με ςυμβουλζσ ι ςυςτάςεισ (αυκεντικζσ λεπτομζρειεσ για τα ταξίδια τουσ και τισ
ζρευνζσ τουσ· τισ παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τουσ χαρακτιρεσ και τα ικθ· όλεσ τισ
περιπζτειζσ τουσ τελικά, κακϊσ επίςθσ και τισ αφθγιςεισ και άλλα φυλλάδια που κα
μποροφςαν να προκφψουν από τα τοπικά ςκθνικά ι τισ αναμνιςεισ που ςυνδζονται με
αυτά) και ςυνεχίηουν τον δρόμο τουσ προσ το κακοριςμζνο ζργο, κακϊσ ο χρόνοσ είναι
πολφτιμοσ και αρκοφν πζντε λεπτά για να εξιςορροπιςουν μια ηωι.
Ι κάνω λάκοσ ι αναλαμβάνουμε τθν πιο ζνδοξθ περιπζτεια που γνϊριςε ποτζ κανείσ: τθν
άποψθ τθσ εναςχόλθςθσ με οριςμζνεσ τοποκεςίεσ ςτθν Λρλανδία και αλλοφ, που
εμφανίηονται ςτουσ γενικοφσ γεωγραφικοφσ χάρτεσ με χρϊμα ι ςτουσ επιμζρουσ
ςτρατιωτικοφσ τοπογραφικοφσ χάρτεσ με κλίμακεσ και γραμμοςκιάςεισ· τον προςδιοριςμό
ενόσ πακιαςμζνου οργανιςμοφ προοριςμζνου να λειτουργιςει ςε αυτό το περιβάλλον.
Αρκεί να είναι ςπουδαία θ πράξθ, να είναι θρωικοί οι εκτελεςτζσ, να διεγείρονται τα πάκθ,
και να αιςκάνονται όλοι αυτι τθ μεγαλοπρεπι κλίψθ που προκαλεί όλθ τθν απόλαυςθ τθσ
τραγωδίασ.
Η κορφφωςθ τθσ επίκεςθσ
Από αυτό το εικοςτό ζκτο τεφχοσ και μετά, το Potlatch παφει να εκδίδεται μθνιαία. Αυτό το
ενθμερωτικό δελτίο μάσ ζφερε ιδθ όλουσ τουσ φίλουσ που μποροφςε να μασ γνωρίςει,
εντόσ των ορίων τθσ διανομισ του, και ςίγουρα δεν κα μπορεί να κεντρίηει πλζον εκείνουσ
ςτουσ οποίουσ είχε μια τζτοια επίδραςθ εδϊ και πολφ καιρό. Προχωρϊντασ ςυνειδθτά, κα
αποφφγουμε λοιπόν να το μετατρζψουμε ςε ςυνικεια, διατθρϊντασ τον ρυκμό τθσ
ζκδοςισ του ςε ςυνκικεσ αναγκαςτικά φκίνουςασ αποτελεςματικότθτασ.
Σο Potlatch κα δθμοςιεφεται ςτο εξισ ατάκτωσ ωσ προετοιμαςία μιασ νζασ, διευρυμζνθσ φάςθσ των
εκδόςεϊν μασ.

Οι εγκυκλοπαιδιςτζσ τθσ Gallimard ςτα ίχνθ μιασ κοςμοκεωρίασ
Ο Κενϊ διευκφνει. Ωςτόςο, πρόκειται για τθν επαναφορά του πολιτιςτικοφ ιςοηυγίου τθσ
εποχισ μασ, χωρίσ να παραμελοφνται τθν ίδια ςτιγμι να ανοίγονται “παράκυρα ςτο
μζλλον”. το τεφχοσ 21 τθσ Λογοτεχνικήσ Επικαιρότητασ, οργάνου του ςυλλόγου
βιβλιοπωλϊν τθσ Γαλλίασ, ο ίδιοσ ο Κενϊ γράφει το κεντρικό άρκρο και ανοίγει
ενδιαφζρουςεσ προοπτικζσ ςχετικά με τθν πνευματικι ςυνοχι του μνθμειϊδουσ
εγχειριματόσ του:
«Ο κανόνασ μασ, γράφει, ιταν να εμπιςτευτοφμε τον ειδικό, τθν αντικειμενικότθτά του
κακϊσ και τθ γνϊςθ του για το κζμα. Αφινουμε ςε αυτόν τθν ευκφνθ του κειμζνου του. Ο
δικόσ μασ ζλεγχοσ περιορίηεται μόνο ςτθν αποφυγι παραλείψεων, τουλάχιςτον εκείνων
που δεν κα μποροφςε να δεχτεί ο αναγνϊςτθσ: Για παράδειγμα, ζνασ βιολόγοσ είχε
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παραλείψει να μιλιςει για τθ μιμθτικι, όχι επειδι το είχε ξεχάςει αλλά επειδι αρνείται
προςωπικά τθν ίδια τθσ τθν φπαρξθ: του ηθτιςαμε απλϊσ να πει τθ γνϊμθ του ϊςτε να μθ
λείπει θ λζξθ. Ζνασ ιςτορικόσ δεν είχε αναφζρει μια διάςθμθ μάχθ, μια από τισ λίγεσ των
οποίων τθν θμερομθνία γνωρίηει όλοσ ο κόςμοσ, επειδι κατά τθ γνϊμθ του δεν ζχει
ιςτορικι αξία. Αλλά οι “διορκϊςεισ” μασ δεν υπερβαίνουν αυτι τθν επίκλθςθ του
αναγνϊςτθ.»
Κακϊσ φαίνεται, είναι μια εγκυκλοπαίδεια που κα πάει μπροςτά.
Η πρώτθ πζτρα που φεφγει
Μάκαμε με ικανοποίθςθ ότι ο αρχιτζκτονασ Μαξ Μπιλ, διευκυντισ τθσ χολισ χεδιαςμοφ
του Ουλμ (δθλαδι του καινοφριου Μπάουχαουσ, αρτθριοςκλθρωμζνου διαδόχου τθσ
χολισ του Μονάχου) οδθγικθκε ςε παραίτθςθ από τθ κζςθ του. το υνζδριο
Βιομθχανικοφ χεδιαςμοφ, που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Δζκατθσ Σριεννάλε
Βιομθχανικισ Σζχνθσ ςτο Μιλάνο, θ αντίφαςθ τζκθκε βίαια ενϊπιον του Μαξ Μπιλ από τον
Γιορν και κάποιουσ Λταλοφσ ςυντρόφουσ ςτο όνομα του ξεπεράςματοσ του
φονξιοναλιςτικοφ προγράμματοσ.
Μετά τθ διαμάχθ που ακολοφκθςε, θ εξαφάνιςθ του Μαξ Μπιλ, του οποίου θ κεωρθτικι
κατάρρευςθ αποδείχτθκε από οριςμζνεσ γελοίεσ απειλζσ νομικϊν ενεργειϊν, ιταν
προφανϊσ απαραίτθτθ. Αλλά καμία πραγματικά προοδευτικι τάςθ δεν εμφανίςτθκε ςτθ
ςχολι του Ουλμ, ενάντια ςτθν οποία κα ςυνεχίςουμε να παλεφουμε με αυξθμζνθ
αυτοπεποίκθςθ εξαιτίασ αυτισ τθσ ςθμαντικισ επιτυχίασ.
Θ κοινι μασ οργάνωςθ για τθ δράςθ που κα αναλθφκεί τϊρα ςτθν αρχιτεκτονικι
εγκαταςτάκθκε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Πειραματικό Εργαςτιριο του Διεκνοφσ
Κινιματοσ για ζνα Φανταςιακό Μπάουχαουσ (οδόσ 20θσ επτεμβρίου 2, Άλμπα, Λταλία).
Για τθ Λετριςτικι Διεκνι,
Μωχάμεντ Νταχοφ
“Άκλιο καφμα”
Κατάπτυςτο επάγγελμα
1
Θ ςφγχρονθ ποίθςθ πραγματοποιείται ςε ςτακερι αντίκεςθ με τισ κυρίαρχεσ δυνάμεισ τθσ
κοινωνίασ όπου ζηθςαν οι δθμιουργοί τθσ. Αυτοί κατθγοροφν τόςο τισ ιδιαιτερότθτεσ του
ζργου τουσ όςο κι εκείνεσ τθσ φπαρξισ τουσ. Για πολφ καιρό θ κυρίαρχθ ιδεολογία δεν τουσ
ςυμπεριλάμβανε ανεπιφφλακτα ςτο πάνκεό τθσ, ακόμα και όταν θ ςυνειςφορά τουσ είχε
γίνει δφςκολα αμφιςβθτιςιμθ. Ο Μαλαρμζ υπεραςπιηόταν ακόμα τον Πόε που είχε
αντλιςει τθν ζμπνευςι του “χωρίσ τιμι ςτο ρεφμα κάποιου μαφρου μίγματοσ”. Με λίγα
λόγια, θ αςτικι ςκζψθ υπεραςπιηόταν τον εαυτό τθσ ςε όλα τα μζτωπα.
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ιμερα, θ εξουςία βρίςκεται ςτα χζρια των ίδιων ανκρϊπων, αλλά ξζρουμε ότι δεν
υπεραςπίηονται πλζον μια ςκζψθ που κα ιταν δικι τουσ. Αρνοφνται τθν ίδια τθ δυνατότθτα
μιασ υπεραςπίςιμθσ ςκζψθσ (αυτό ιςχφει για τουσ πιο προχωρθμζνουσ, αςφαλϊσ
εξακολουκοφν να υπάρχουν χριςτιανοί). Και οι μορφζσ τζχνθσ που κατζςτρεφαν τθν
κουλτοφρα και τα γοφςτα τουσ ζχουν κριαμβεφςει τόςο ϊςτε φτάνουν, ςιμερα που αυτζσ
ζχουν εξαντλθκεί και ζχουν γίνει κοινότοπεσ, να καυμάηουν τισ τελευταίεσ επαναλιψεισ και
να εκτιμοφν τισ ίδιεσ τισ αδυναμίεσ τουσ.
Ζτςι ο Ανρί Μιςϊ μπορεί να κάνει μια ζκκεςθ και ζνα ι δφο βιβλία (Άθλιο Θαφμα)
βαςιςμζνα ςτο μοναδικό ενδιαφζρον ότι δθμιουργικθκαν υπό τθν επιρεια τθσ μεςκαλίνθσ.
Θ τρζλα, τα ναρκωτικά παραμζνουν τα αιϊνια μζςα εκτροπισ μιασ πατενταριςμζνθσ
οπιςκοφυλακισ, ςτεροφμενθσ πλζον οποιαςδιποτε κετικισ ανταπόδοςθσ, και εξυπθρετοφν
από τθ μικρι τουσ κζςθ – ανάμεςα ςτα κουτςομπολιά του Elle, τισ τελευταίεσ ανακαλφψεισ
του Χίτςκοκ και τουσ Νεότουρκουσ του ριηοςπαςτικοφ κόμματοσ – το μεγάλο ζργο τθσ
αποβλάκωςθσ του πλικουσ.
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Πρόταςθ του Άςγκερ Γιορν: Για να επιταχυνκεί ςυνειδθτά αυτι θ διαδικαςία αποςφνκεςθσ,
θ Γαλλικι Κωμωδία πρζπει να παίηει τουσ κλαςικοφσ (και, ελλείψει αυτοφ, κάποιο κζατρο
του Τςζτ, φιλόξενο για μικροφσ δθμιουργοφσ, κα μποροφςε να αυξιςει τθν υπόλθψι του)
υπό τθν επιρεια κατάλλθλων ναρκωτικϊν που κα ανακοινϊνονται ςτισ αφίςεσ και ςτα
προγράμματα. Είναι εξαςφαλιςμζνθ θ μεγάλθ ποικιλία ερμθνειϊν του ίδιου ζργου, εφόςον
ολόκλθροσ ο κίαςοσ κα βρίςκεται υπό τθν επιρεια οπίου ι θρωίνθσ· τθν επόμενθ μζρα κα
δοκιμάηουν χαςίσ ι ακόμα και ναρκωτικά διαφοροποιθμζνα ανάλογα με τον κάκε θκοποιό.
Αγαλλίαςθ για τουσ λόγιουσ και εξαςφάλιςθ ενόσ ςτακεροφ κοινοφ τοξικομανϊν, που κα
ςυμβάλει ςτο ξεπζραςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ του κεάτρου μασ.
τθν περίπτωςθ που κάποιοσ ζχει το κάρροσ να προχωριςει ςφντομα ςε αυτζσ τισ ακραίεσ
ενζργειεσ, οι λετριςτζσ δεςμεφονται να παρακολουκιςουν τισ παραςτάςεισ ςε προφανι
κατάςταςθ μζκθσ, αφοφ κα ζχουν απορροφιςει ροφμι, βότκα, κόκκινο κραςί ι κάποιο άλλο
ποτό που κα επιλεγεί από τον διευκυντι ςφμφωνα με τισ δικζσ του απόπειρεσ.
Τίποτα το καταπλθκτικό
Τπάρχουν περιςςότερο ι λιγότερο βολικοί τρόποι αποκάρρυνςθσ του ςτρατοφ. Αν κάποιοσ
κεωρείται πρϊτα απ’ όλα πατριϊτθσ, ζπειτα ςε κάκε περίπτωςθ κοςμοπολίτθσ, γνωςτόσ
δθμοςιογράφοσ, χριςτιανόσ τθσ αριςτεράσ ι ρεφορμιςτισ με καλζσ ςυναναςτροφζσ, δεν κα
περάςει πολφ καιρό ςτθ φυλακι – όςο δραςτικι και αν είναι μια ςοςιαλιςτικι κυβζρνθςθ
ςτθν καταςτολι αυτοφ του αδικιματοσ, εξαιτίασ του δόγματοσ και τθσ παράδοςθσ.
Αλλά αν κάποιοσ δεν κατζχει αυτζσ τισ διακρίςεισ, αν δεν ανικει ςτθν κάςτα των
εξειδικευμζνων αντιαποικιοκρατϊν που ςυναντιοφνται τακτικά τρζχοντασ να διαςϊςουν
κάποιον δικό τουσ που προβάλλει θ επικαιρότθτα, αν είναι φποπτοσ για υποκίνθςθ μιασ πιο
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γενικισ ανατροπισ, δεν κα κατονομαςτεί ςυχνά ςτισ ωραίεσ ςυγκεντρϊςεισ όπου
πθγαίνουν αυτζσ οι ελίτ αναμιγνφοντασ τισ διάφορεσ τάςεισ τουσ, δεν κα καλφψει πολλζσ
γραμμζσ ςτισ ατρόμθτεσ εβδομαδιαίεσ εκδόςεισ.
Να γιατί θ φυλάκιςθ ςτθ Φρεν του Πιερ Φρανκ, γραμματζα τθσ 4θσ Διεκνοφσ, και αρκετϊν
αγωνιςτϊν αυτισ τθσ οργάνωςθσ, πζραςε ςχεδόν απαρατιρθτθ.
Μικρόσ πρόλογοσ ςτθν ζκδοςθ μιασ τελευταίασ ςουρεαλιςτικισ επικεώρθςθσ
Ο Αντρζ Μπρετόν περίμενε τα εξθκοςτά γενζκλιά του ςτισ 18 του περαςμζνου
Φεβρουαρίου. Οι ςφντροφοί μασ τθσ επικεϊρθςθσ Τα Γυμνά Χείλη φρόντιςαν να
διανείμουν ψεφτικεσ προςκλιςεισ που οδιγθςαν ςτα ςαλόνια του ξενοδοχείου Λουτετία
ζναν απροςδιόριςτο αρικμό παραπλανθμζνων ατόμων (αρκετζσ εκατοντάδεσ ςφμφωνα με
τθν L’ Express, αλλά ο ανταποκριτισ τθσ Combat δεν είδε παρά μόνο “οριςμζνουσ
προςκεκλθμζνουσ που δεν είχαν ανακοινωκεί”).
Σρεισ μζρεσ αργότερα οι ίδιεσ προςκλιςεισ, που ςτάλκθκαν από το Βζλγιο ςτα ίδια
πρόςωπα, είχαν εμπλουτιςτεί με μια φράςθ ςτο πάνω μζροσ τουσ που γνωςτοποιοφςε ότι θ
είδθςθ ιταν ψευδισ και από ποφ προερχόταν θ κίνθςθ.
Κανζνασ όμωσ δεν είχε ενοχλθκεί από τθ ςκοπίμωσ γελοία μορφι μιασ πρόςκλθςθσ που
ανακοίνωνε ότι ο Μπρετόν κα εκμεταλλευόταν αυτι τθν ευκαιρία για να αναλφςει “τθν
αιϊνια νεότθτα του ςουρεαλιςμοφ”. Αποδεικνφεται ζτςι ότι καμία ανοθςία δεν μπορεί
πλζον να προκαλζςει κατάπλθξθ όταν προτείνεται από αυτό το δόγμα.
Είναι περιττό να τονιςτεί ότι κανζνασ δεν είχε τθν πρόκεςθ να “επιτευχκεί” μια επιπλζον
μυςτικοποίθςθ ςε βάροσ όλου του καλλιεργθμζνου Παριςιοφ, αλλά να επιςθμανκεί
επαρκϊσ μια ςθμαντικι θμερομθνία. Ο τφποσ δεν απουςίαηε από εκεί.
Απάντθςθ ςε μια ζρευνα του Πφργου της Φωτιάς
Κφριοι,
Λαμβάνοντασ υπόψθ το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ που ο Πφργοσ τησ Φωτιάσ [La Tour de
Feu] “κεϊρθςε αναγκαίο και επείγον” να διεξάγει αναφορικά με τισ ςχζςεισ μεταξφ ποίθςθσ
και ηωγραφικισ, ςτο πλαίςιο μιασ επανάςταςθσ που κα επθρζαηε τθν “απεικόνιςθ”, δεν κα
ξαφνιάςουμε κανζναν αναγνωρίηοντασ ότι αυτι θ ζρευνα δεν μασ φαίνεται να επιδζχεται
απάντθςθ.
Αλλά, ελλείψει αυτισ, κεωροφμε χριςιμο, για μια ςκζψθ που είναι εμφανϊσ περιςςότερο
παραπλανθμζνθ απ’ ό,τι παραπλανθτικι, να ςασ προτείνουμε τα εξισ κζματα για
περιςυλλογι: Ποια ςχζςθ κα μποροφςε να εδραιωκεί ανάμεςα ςτα ερωτιματά ςασ και τθ
νοθμοςφνθ, ζςτω και αν αυτι είναι ελάχιςτα προθγμζνθ; Ανάμεςα ςτο λεξιλόγιό ςασ και τθ
γαλλικι γλϊςςα; Ανάμεςα ςτθν φπαρξι ςασ και τον 20ο αιϊνα;
Για τθ Λετριςτικι Διεκνι:
Γ.-Ε. Ντεμπόρ, Ηιλ Η. Βολμάν
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Για ζνα λετριςτικό λεξικό
1. dériver: εκτρζπω το νερό (12οσ αι.), dérivation (1377, Λ.), -atif (15οσ αι.), από το Λατινικό
derivare, -atio, -ativus, κυριολεκτικά και μεταφορικά (από το rivus, ρουσ).
2. dériver: απομακρφνομαι από τθν ακτι (14οσ αι., Β.), ςφνκετο του rive, ακτι.
3. dériver: ξεμακραίνω (16οσ αι., Α. ντ’ Ωμπινιζ, παραλλαγι του driver), διαςταφρωςθ του
Αγγλ. to drive (κυριολ. “ωκϊ”) και του προθγοφμενου. Παραγ.: dérive, -ation (1690,
Φιρετιζρ).
4. dériver: ελευκερϊνω αυτό που κακθλϊκθκε. Βλ. river, κακθλϊνω.
Το καλό παράδειγμα
το τελευταίο βιβλίο που εκδόκθκε ςχετικά με τον Ρετη (εκδόςεισ Albin-Michel) ο κ. ΠιερΗωρη Λορίσ, χωρίσ να υπεραςπίηεται τθν πιο ςυμβατικι θκικολογία ςτθν αποτίμθςθ του
χαρακτιρα του, εναρμονίηεται ωςτόςο με τθν πιο γελοία εξιγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του
μζςω τθσ φιλοδοξίασ: “Από ιττα ςε ιττα, τα Απομνημονεφματα ςυνεχίηονται ζτςι μζχρι τθν
τελικι καταςτροφι… τα Απομνημονεφματά του δεν ζχουν τθν κατιφεια ενόσ θττθμζνου
αλλά το κζφι ενόσ παίκτθ… ο Ρετη πζτυχε τον μοναδικό ςκοπό που είχε κζςει…”
Θ εξαιρετικι παιγνιϊδθσ αξία τθσ ηωισ του Γκοντί, και εκείνθσ τθσ φενδόνθσ *Fronde] τθσ
οποίασ υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ δθμιουργόσ, πρζπει να αναλυκοφν ςε μια πραγματικά
ςφγχρονθ προοπτικι.
τθν αξιόλογθ ςειρά περιπετειϊν του Δόκτοροσ Φου Μαντςοφ, του κ. αξ Ρόμερ, που
δθμοςιεφτθκε ςτα γαλλικά κατά τθ δεκαετία του ’30 από τθ ςυλλογι “Θ Μάςκα”, αυτά που
πρζπει να ξεχωρίςουμε ιδιαίτερα είναι τα Μυςτήρια τησ Σι-Φαν (θ Μάςκα του Φου
Μαντςοφ). Εκτόσ από τθν καταςταςιακι ομορφιά τθσ ςυμπεριφοράσ των αντίπαλων
χαρακτιρων που, ςτθν πραγματικότθτα, δεν ζχουν άλλουσ δεςμοφσ εκτόσ από τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα τρομακτικό παιχνίδι του οποίου ο ςκθνοκζτθσ είναι ο Φου
Μαντςοφ, πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι θ χριςθ του διάκοςμου, άλλοτε παραλθρθματικι
και άλλοτε δικαιολογθμζνθ, προςεγγίηει τθν ψυχογεωγραφία.
φνταξθ: οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Παρίςι 5ο διαμζριςμα.
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