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Potlatch #28 

Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς 

22 Μαΐου 1957 

Οι τρζχουςεσ ςυηθτιςεισ  

Ο ντανταϊςμόσ φαίνεται ότι αποτελεί τθν πιο πολυςυηθτθμζνθ καινοτομία αυτισ τθσ 

άνοιξθσ του 1957. Οι δθμιουργοί του, ορμϊμενοι πάντα από το ευγενζσ πάκοσ τθσ 

νεολαίασ, αντιμετωπίηουν τον εχκρό ςε όλα τα πεδία. Ο Χφληενμπεκ, που απζςπαςε από 

ζναν αντι-νταντά τθ κζςθ του κακθγθτι ψυχολογίασ ενόσ αμερικανικοφ πανεπιςτθμίου, 

φτάνει τον Φεβρουάριο ςτο Λονδίνο και προςφζρει αμζςωσ μια αριςτοτεχνικι κακαρά 

ψυχολογικι ερμθνεία του Νταντά, ςε ζνα ςυνζδριο που διζκοψε βίαια ο φίλοσ μασ Ραλφ 

Ράμνεϊ, επικεφαλισ τθσ Ψυχογεωγραφικισ Επιτροπισ του Λονδίνου. Σον Μάρτιο, ςτο 

Παρίςι, ο Ηωρη Τνιζ δθμοςιεφει το ζργο που αναμενόταν ςχετικά με το Νταντά, τθν 

προζλευςι του, τθν ιςτορία του – ιδθ –, το άμεςο μζλλον του και τισ μακροπρόκεςμεσ 

προοπτικζσ του. Ο Σηαρά δεν κουράηεται να επαναλαμβάνει και να τελειοποιεί τθν κακαρά 

λενινιςτικι ερμθνεία του για το Νταντά. Δθμοςιεφεται πλικοσ κειμζνων του Κραβάν, που 

παρουςιάηεται από τον κ. Μπερνάρ Ντελβάιγ ωσ ςυνάδελφόσ του, ωσ αδερφόσ του – και ωσ 

ζνασ μεγάλοσ ποιθτισ που είχε κυρίωσ τθν ικανότθτα να προαιςκανκεί μια τυπικι 

αιςκαντικότθτα των διακοπϊν ςτθν Κυανι Ακτι. 

Σζλοσ, ςυγκεντρϊνονται ςτθν Γκαλερί του Λνςτιτοφτου διάφορεσ πρόςφατεσ δθμιουργίεσ 

του Κινιματοσ Νταντά. Οι δθμιουργοί περιμζνουν με αγωνία το αναπόφευκτο ςκάνδαλο, το 

οποίο δεν απουςιάηει: οι νεαροί υπάλλθλοι ενόσ μικροφ εκδοτικοφ οίκου που ειδικεφεται 

ςτισ κατ’ οίκον πωλιςεισ, αφοφ κάλεςαν τον τφπο και τουσ φωτογράφουσ, δεν μαςάνε τα 

λόγια τουσ: «Ηιτω θ ποίθςθ! Ηιτω θ ηωγραφικι! Ηιτω θ αλθκινι τζχνθ!», λζνε. 

Οι αςτοί διανοοφμενοι μάχονται φυςικά με όλεσ τισ δυνάμεισ τουσ ςτο αντι-νταντά μζτωπο, 

φτάνοντασ μζχρι το ςθμείο να παραμελοφν τθν κακθμερινι δικαιολόγθςθ τθσ καταςτολισ 

τθσ Αλγερίασ. 

Αποςπάςματα μιασ απάντθςθσ ςτον “ανοιχτό κφκλο” ςυηθτιςεων για “τισ μαρξιςτικζσ 

ερμθνείεσ τθσ ιςτορίασ” 

…Ο γνωςτόσ ιςχυριςμόσ (που είναι ίδιοσ με αυτόν του Ρ. Αρόν) ςφμφωνα με τον οποίο 

υπάρχει “μια μθ-επαλικευςθ τθσ μαρξιςτικισ πρόβλεψθσ αναφορικά με τθ Δφςθ” 

αντικροφεται εφκολα αν διακρίνουμε ςτισ κεωρίεσ του Μαρξ τισ διακθρφξεισ (και όχι 

προβλζψεισ) που ενιςχφουν τθν ταξικι ςυνείδθςθ του προλεταριάτου από τισ αναλφςεισ 

(επίςθσ πολεμικζσ) τθσ κυκλικισ διαδικαςίασ των καπιταλιςτικϊν κρίςεων. Οι πρϊτεσ δεν 

είναι προβλζψεισ παρά μόνο μζςω μιασ “μυκολογίασ”· οι δεφτερεσ είναι προβλζψεισ ωσ 

τζτοιεσ: δθλαδι ο οικονομολόγοσ Μαρξ προζβλεψε τον τελικό ντετερμινιςμό ςτον οποίο 
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οδθγοφταν το καπιταλιςτικό ςφςτθμα, αλλά ο Μαρξ ωσ φιλόςοφοσ και επαναςτάτθσ (αυτά 

τα δφο ταυτίηονται) δεν προζβλεψε ποτζ ςε ποια ςτιγμι θ υποκειμενικότθτα των 

ανκρϊπων, θ πράξθ τουσ, κα ςυνενωνόταν με τα αντικειμενικά δεδομζνα. Από εδϊ 

προκφπτει μια φαινομενικι αντίφαςθ ςτισ κεωρίεσ του· αλλά αν δεχτοφμε ότι οι άνκρωποι 

είναι πάντα ελεφκεροι να κάνουν ι να μθν κάνουν τθν επανάςταςθ, πϊσ να μθ δεχτοφμε 

αμζςωσ ότι ο ντετερμινιςμόσ των μαρξιςτικϊν οικονομικϊν προβλζψεων παραμζνει 

ζγκυροσ ενόςω αυτοί ακριβϊσ οι άνκρωποι αρνοφνται να κάνουν τθν επανάςταςθ; Οι 

προβλζψεισ του Μαρξ κεμελιϊνονται ακριβϊσ ςτο γεγονόσ ότι οι άνκρωποι δθμιουργοφν 

τθν ιςτορία, αλλά “δεν τθν δθμιουργοφν ελεφκερα”. Κατά ςυνζπεια, ο ιςχυριςμόσ του Η.-Φ. 

Ρολάν είναι ο ιςχυριςμόσ ενόσ ιςτορικοφ και όχι ενόσ μαρξιςτι. Κα ιταν ζγκυροσ αν οι 

άνκρωποι που ζχουν επενδυκεί με τθ δφναμθ τθσ αρνθτικότθτασ ςτθν ιςτορία (οι 

προλετάριοι) ιταν εξολοκλιρου προκακοριςμζνοι, μεταξφ άλλων ςφμφωνα με τισ 

προβλζψεισ του Μαρξ, να κάνουν αυτι τθν επανάςταςθ ςτισ πιο προθγμζνεσ χϊρεσ του 

καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Κάτι τζτοιο δεν ςυνζβθ, αλλά αυτό δεν αποτελεί ουδόλωσ ζνα 

ςφάλμα του Μαρξ αλλά μόνο το ςφάλμα του προλεταριάτου αυτϊν των χωρϊν… 

Οι παρεμβάςεισ του Ρολάν και του Μ. Λαντϊ εφιςτοφν τθν προςοχι ςε αυτό που 

αποκαλείται ςιμερα τεχνικό προλεταριάτο και ςτθ μεγζκυνςθ του “τριτογενοφσ τομζα”. το 

ςυμπζραςμα του Ρολάν: “Σο ςχιμα του Μαρξ, που προζβλεπε μια αυξανόμενθ 

προλεταριοποίθςθ των μεςαίων τάξεων, ζφτανε ςτο τζρμα όπου δεν υπιρχε πια παρά 

μόνο ζνασ μικρόσ αρικμόσ εκμεταλλευτϊν και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ προλετάριων. Είναι 

φανερό ότι αυτι θ προοπτικι διαψεφδεται”, μπορεί κανείσ να απαντιςει ότι θ επερχόμενθ 

προοπτικι, θ πολιτικι προοπτικι τθν οποία κανζνασ δεν φαίνεται να ζχει ςκεφτεί ςε αυτι 

τθ ςυηιτθςθ, είναι θ εξαφάνιςθ του ίδιου του εργατικοφ κινιματοσ ςτον βακμό που θ 

εργατικι τάξθ γίνεται επαναςτατικι και τεχνικι. Θ μεγζκυνςθ του “τριτογενοφσ τομζα” 

αποκαλφπτει ςτθν πραγματικότθτα μια βακφτερθ μετάλλαξθ: τθν εξαφάνιςθ του 

προλεταριάτου. Εξαρτάται από τουσ ανκρϊπουσ αν αυτι θ εξαφάνιςθ κα είναι 

επαναςτατικι ι όχι, και επομζνωσ δεν μπορεί κανείσ να ιςχυριςτεί ότι το μαρξιςτικό ςχιμα 

ζχει διαψευςτεί εφόςον αυτι θ επανάςταςθ δεν ζχει γίνει ι τουλάχιςτον δεν ζχει 

επιχειρθκεί. Αυτό είναι εξίςου αλθκζσ πολιτικά όςο και το γεγονόσ ότι ολόκλθρθ θ 

αποτυχία του ρεφορμιςμοφ εμπεριζχεται ςτθν απουςία ενόσ πραγματικοφ ςοςιαλιςτικοφ 

προγράμματοσ, το οποίο κα αντικακιςτοφςε τθν αφκονία των μεταρρυκμίςεων που 

εξαςφαλίςτθκαν εντόσ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ. Σο μάκθμα του αγγλικοφ εργατιςμοφ 

αποδεικνφει ότι ο ρεφορμιςμόσ εξωκείται, αργά ι γριγορα, ςτθν επανάςταςθ, χωρίσ τθν 

οποία το ςοςιαλιςτικό κόμμα γίνεται το κόμμα όλων και του κακενόσ. Όςο για τθν 

“καταπίεςθ” που αναφζρει ο Μ. Λαντϊ ςτθν “οικοδόμθςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ”, 

αυτι είναι εγγενισ όχι ςτθν κοινωνικοποίθςθ των μζςων παραγωγισ αλλά ςτθν ζλλειψθ 

προοπτικϊν ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ςχζςεισ οι οποίεσ πθγάηουν οι ίδιεσ από μια τεχνικι 

κοινωνία που καλείται να εξαφανιςτεί από τθν ίδια τθν τεχνικι. 
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υμπεραςματικά, αν κζλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από μια “μαρξιςτικι 

ανκολογία” είναι απαραίτθτο να κζςουμε το ερϊτθμα όλου του μαρξιςμοφ με τισ πολιτικζσ 

προοπτικζσ που αυτό απαιτεί το 1957. 

1. Ότι υπάρχει μια αντίφαςθ ανάμεςα ςτον ςοςιαλιςμό και τθν ειρινθ επειδι μόνο ο 

ςοςιαλιςμόσ είναι ικανόσ να εγγυθκεί τθν ειρινθ και όχι το αντίςτροφο· αυτό 

ςυνεπάγεται μια επανεμφάνιςθ τθσ ταξικισ πάλθσ ςτθ Δφςθ και ςτισ υπανάπτυκτεσ 

χϊρεσ, ςε ςυνδυαςμό με το παγκόςμιο κομμουνιςτικό κίνθμα που εκτείνεται από τθ 

Βαρςοβία μζχρι το Πεκίνο. 

2. Ότι θ επικείμενθ πολιτικι προοπτικι που ενδζχεται να ενϊςει το προλεταριάτο δεν 

αντιςτοιχεί ςτθν ανανζωςθ των Λαϊκϊν Μετϊπων αλλά μπορεί να ςτθριχτεί μόνο ςτθν 

κριτικι των κομματικϊν δομϊν, ςτθν αναγγελία τθσ εξαφάνιςθσ του προλεταριάτου, 

του εργατικοφ κινιματοσ, με τθν ζλευςθ των επαναςτατικϊν μαηϊν που γίνονται 

αυτόνομεσ μζςω τθσ εμπειρίασ του προθγμζνου, τεχνικοφ προλεταριάτου των πιο 

βιομθχανοποιθμζνων χωρϊν. 

3. Ότι θ οικοδόμθςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ δεν είναι πια θ αντίςτροφθ διαδικαςία 

τθσ διάλυςθσ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ. Ότι αυτι θ οικοδόμθςθ κα βαςίηεται 

ολοζνα περιςςότερο ςτθν εμφάνιςθ νζων ανκρϊπινων ςχζςεων που κα κεμελιϊνονται 

ςτθν πολιτικι και οικονομικι προοπτικι, με ςτόχο τθν εξαφάνιςθ του τεχνικοφ 

περιβάλλοντοσ από τθν ίδια τθν τεχνικι (χωρίσ αυτό να επαναφζρει τον άνκρωπο ςτθν 

κατάςταςθ τθσ “φφςθσ” – αλλά επειδι αυτι θ εξζλιξθ είναι θ μόνθ που κα τον ζκανε να 

διαςχίςει αυτό που χωρίηει τον τομζα τθσ αναγκαιότθτασ από εκείνον τθσ ελευκερίασ…). 

Αντρζ Φρανκζν 

Η τελικι ευκεία 

Ζνα “βραβείο ανακάλυψθσ” μόλισ προςτζκθκε ςε όλα τα υπόλοιπα. Κακϊσ κα απονζμεται 

τον Μάιο, κα είναι μια αντανάκλαςθ του Γκονκοφρ προσ χριςθ εκείνθσ τθσ αντανάκλαςθσ 

τθσ αςτικισ λογοτεχνίασ που γνϊριηε ιδθ τθ δόξα ςτο Lettres Nouvelles. Κάκε χρόνο 

κάποιοσ κα ανακαλφπτεται λοιπόν και κα ςτεφανϊνεται ωσ πρϊτοσ μεταξφ ίςων. Δεν 

ανακοινϊνεται πουκενά αν αυτζσ οι ανακαλφψεισ κα γίνονται ςτο όνομα τθσ αιςκθτικισ 

που ανακαλφφκθκε μεταξφ του 1910 και του 1930 ι κάποιου μυςτικοφ όπλου του Μωρίρ 

[Maurire] Ναντϊ. Αλλά κοινοποιοφνται τα ονόματα των μελϊν τθσ κριτικισ επιτροπισ. Θ 

ςφνταξθ του Potlatch προςφζρει από τϊρα ζνα βραβείο ςτον πρϊτο που κα ανακαλυφκεί 

μεταξφ των κ. Ηαν Καιρόλ, Μπερνάρ Ντορτ, Λουί-Ρενζ ντε Φορζ, Μπερνάρ Πενγκϊ, Ηαν 

Πουγιόν, Ηαν-Πιερ Ριςάρ. Ασ κερδίςει ο καλφτεροσ. 

Ένα βιμα πίςω 

Σο ακραίο ςθμείο ςτο οποίο ζφταςε θ αποςφνκεςθ όλων των μορφϊν τθσ κουλτοφρασ· θ 

δθμόςια κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ τθσ επανάλθψθσ που κυριαρχοφςε τθν περίοδο μετά 

τον πόλεμο· θ ςυςπείρωςθ διάφορων καλλιτεχνϊν και διανοουμζνων ςτθ βάςθ καινοφριων 

προοπτικϊν δθμιουργίασ, που είναι ακόμα άνιςα αντιλθπτζσ, κζτουν τϊρα το ηιτθμα τθσ 
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ςυγκρότθςθσ, από τισ ενοποιθμζνεσ πρωτοποριακζσ τάςεισ, μιασ γενικισ επαναςτατικισ 

εναλλακτικισ απζναντι ςτθν επίςθμθ πολιτιςμικι παραγωγι που οριοκετείται τόςο από τον 

Αντρζ τιλ όςο και από τισ αγκάν-Ντρουζ. 

Θ επζκταςθ των δυνάμεϊν μασ, θ δυνατότθτα και θ αναγκαιότθτα μιασ πραγματικά 

διεκνοφσ δράςθσ πρζπει να μασ οδθγιςουν ςε μια βακιά αλλαγι τθσ τακτικισ μασ. Πρζπει 

να οικειοποιθκοφμε τθ ςφγχρονθ κουλτοφρα προκειμζνου να τθν χρθςιμοποιιςουμε για 

τουσ δικοφσ μασ ςκοποφσ, και όχι πια να διεξάγουμε μια εξωτερικι αντιπολίτευςθ που 

ςτθρίηεται μόνο ςτθ μελλοντικι εξζλιξθ των προβλθμάτων μασ. Χρειάηεται να δράςουμε 

άμεςα, για μια κοινι κριτικι και μια κεωρθτικι διατφπωςθ κζςεων που 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται, για μια κοινι πειραματικι εφαρμογι αυτϊν των κζςεων. Θ τάςθ 

του Potlatch πρζπει να αποδεχκεί, αν χρειαςτεί, μια μειοψθφικι κζςθ ςτθ νζα διεκνι 

οργάνωςθ, για να καταςτεί δυνατι θ ενοποίθςθ. Αλλά όλα τα απτά επιτεφγματα αυτοφ του 

κινιματοσ κα το οδθγιςουν αςφαλϊσ να ςυνταχκεί με το πιο προχωρθμζνο πρόγραμμα. 

Δεν μποροφμε να μιλάμε ακριβϊσ για κρίςθ του λετριςμοφ, αφοφ πάντα επικυμοφςαμε, και 

πετφχαμε, μια ατμόςφαιρα μόνιμθσ κρίςθσ· και επίςθσ επειδι, αν θ ίδια θ ζννοια του 

λετριςμοφ δεν ςτερείται περιεχομζνου, οι αξίεσ που μασ ενδιαφζρουν διαμορφϊκθκαν 

εντόσ του λετριςτικοφ κινιματοσ αλλά εναντίον του. Μποροφμε να παρατθριςουμε όμωσ 

ότι ζνασ αυτάρεςκοσ μθδενιςμόσ, πλειοψθφικόσ ςτθ Λ.Δ. μζχρι τουσ αποκλειςμοφσ του 

1953, επεκτάκθκε αντικειμενικά ςτισ υπερβολζσ του ςεκταριςμοφ που ςυνζβαλαν ςτθ 

ςτρζβλωςθ πολλϊν επιλογϊν μασ μζχρι το 1956. Αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ δεν είναι 

απαλλαγμζνεσ από ανεντιμότθτα. Κάποιοσ διακιρυξε τον εαυτό του ωσ πρωτοπόρο τθσ 

εγκατάλειψθσ τθσ γραφισ· εξζλαβε με τζτοιο τρόπο τθν απομόνωςι μασ και τθν αδρανι 

κακαρότθτά μασ ϊςτε υποςτιριξε τθν άρνθςθ ςυνεργαςίασ με τθν επικεϊρθςθ που 

βρίςκεται πιο κοντά απ’ όλεσ ςτο ςφνολο των κζςεϊν μασ. Μόλισ πζντε μζρεσ μετά τον 

αποκλειςμό του εκλιπαρεί – μάταια φυςικά – τθ διεφκυνςθ αυτισ τθσ επικεϊρθςθσ για να 

αναλάβει μια ςυνεργαςία “ωσ άτομο”. Μιπωσ λοιπόν αυτόσ ο ςφντροφοσ ενεργοφςε ςτο 

παρελκόν ωσ προβοκάτορασ; Όχι, πζραςε απλϊσ από μια ανεφκυνθ ςυμπεριφορά ςε μια 

άλλθ, αντίκετθ, όταν ζχαςε το κακαρά ονομαςτικό άλλοκι του “λετριςμοφ”, αφινοντασ 

μόνο το κενό. 

Οι φκαρμζνεσ μυςτικοποιιςεισ του κόςμου που καταπολεμάμε μποροφν πάντα ςε κάποιον 

ελιγμό να μασ φαίνονται για καινοτομίεσ, και να μασ κρατοφν πίςω. Καμιά ετικζτα δεν μασ 

προςτατεφει. Κανζνα κζλγθτρο δεν είναι αρκετό. Χρειάηεται να βροφμε ςυγκεκριμζνεσ 

τεχνικζσ για να διαταράξουμε τισ ατμόςφαιρεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

Σο πρϊτο πρακτικό ηιτθμα που πρζπει να επιλφςουμε είναι θ ςθμαντικι επζκταςθ τθσ 

οικονομικισ βάςθσ μασ. τισ ςυνκικεσ όπου βριςκόμαςτε, μοιάηει πολφ ευκολότερο να 

επινοιςουμε νζα ςυναιςκιματα παρά ζνα νζο επάγγελμα. Θ επείγουςα ςθμαςία που 

βλζπουμε να ζχει ο προςδιοριςμόσ – και θ δικαιολόγθςθ μζςω τθσ πρακτικισ – πολλϊν 

νζων απαςχολιςεων, διακριτϊν για παράδειγμα από τθν κοινωνικι λειτουργία του 
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καλλιτζχνθ, μασ οδθγεί να υποςτθρίξουμε τθν ιδζα ενόσ ςυλλογικοφ οικονομικοφ πλάνου, 

όπωσ ηθτικθκε από τον Πιζρο ιμόντο και τουσ Λταλοφσ ςυντρόφουσ μασ. 

Είναι βζβαιο ότι θ απόφαςθ να χρθςιμοποιθκοφν, τόςο από οικονομικι όςο και από 

δθμιουργικι άποψθ, κακυςτερθμζνα τμιματα τθσ ςφγχρονθσ αιςκθτικισ ςυνεπάγεται 

ςοβαροφσ κινδφνουσ αποςφνκεςθσ. Για να αναφζρουμε μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

κάποιοι φίλοι ανθςυχοφν για μια ξαφνικι αρικμθτικι υπεροχι των ηωγράφων, των οποίων 

τθν παραγωγι κεωροφν οπωςδιποτε αςιμαντθ και τουσ δεςμοφσ με το καλλιτεχνικό 

εμπόριο αξεδιάλυτουσ. Ωςτόςο, πρζπει να ςυγκεντρϊςουμε τουσ ειδικοφσ πολφ 

διαφορετικϊν τεχνικϊν· να γνωρίςουμε τισ τελευταίεσ αυτόνομεσ εξελίξεισ αυτϊν των 

τεχνικϊν – χωρίσ να υποπζςουμε ςτον ιδεολογικό ιμπεριαλιςμό που αγνοεί τθν 

πραγματικότθτα των προβλθμάτων ενόσ ξζνου κλάδου και κζλει να τα απορρίψει εξωτερικά 

– · να πειραματιςτοφμε με τθν ενιαία χριςθ διάςπαρτων ςιμερα μζςων. Πρζπει λοιπόν να 

διατρζξουμε τον κίνδυνο μιασ οπιςκοδρόμθςθσ· αλλά να επιδιϊξουμε να ξεπεράςουμε 

πολφ ςφντομα τισ αντιφάςεισ τθσ παροφςασ φάςθσ με τθν εμβάκυνςθ μιασ ςυνολικισ 

κεωρίασ, και με τθν πραγμάτωςθ εμπειριϊν των οποίων τα αποτελζςματα κα είναι 

αδιαμφιςβιτθτα. 

Αν και οριςμζνεσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ πεκαίνουν εμφανζςτερα από κάποιεσ 

άλλεσ, κεωροφμε ότι θ ανάρτθςθ ζργων ηωγραφικισ ςε μια γκαλερί είναι ζνα κατάλοιπο 

οπωςδιποτε εξίςου αδιάφορο όςο και ζνα βιβλίο με ποιιματα. Οποιαδιποτε χριςθ του 

ςθμερινοφ πλαιςίου του πνευματικοφ εμπορίου παραχωρεί ζδαφοσ ςτθν ιδεολογικι 

ςφγχυςθ, και αυτό ιςχφει ακόμα και ανάμεςά μασ· αλλά από τθν άλλθ πλευρά δεν 

μποροφμε να κάνουμε τίποτα χωρίσ να λάβουμε αρχικά υπόψθ μασ αυτό το προςωρινό 

πλαίςιο. 

ε τελικι ανάλυςθ, αυτό που κα κρίνει τθν πολιτικι που υιοκετοφμε τϊρα είναι το αν κα 

αποδειχκεί ικανι ι όχι να προωκιςει τθ ςυγκρότθςθ μιασ πιο προχωρθμζνθσ διεκνοφσ 

ομαδοποίθςθσ. Ελλείψει αυτοφ, κα ςθματοδοτοφςε απλϊσ τθν αρχι μιασ γενικισ 

αντίδραςθσ εντόσ αυτοφ του κινιματοσ. Ο ςχθματιςμόσ μιασ επαναςτατικισ πρωτοπορίασ 

ςτθν κουλτοφρα κα εξαρτιόταν τότε από τθν εμφάνιςθ άλλων δυνάμεων. 

Γ.-Ε. Ντεμπόρ 

Πιςτοποιθτικά 

Ο επαγγελματίασ αριςτοκράτθσ Ματιζ, με τθ βοικεια κάποιου ονομαηόμενου Αντάιγ (για το 

βεβαρθμζνο παρελκόν αυτοφ του ατόμου, βλ. το τεφχοσ 13 του Potlatch), εκμεταλλεφτθκε 

όςο καλφτερα μποροφςε τθν ζκκεςι του ςτθν γκαλερί Κλεμπζρ για να υποχρεϊςει τουσ 

ςυγχρόνουσ του να του αναγνωρίςουν τθ διάκριςθ ότι είναι ο τηζντλεμαν που προχωράει 

πιο μακριά απ’ όλουσ ςτθν οπιςκοδρομικι ςκζψθ. 

Αλλά και πάλι μεγαλοποιοφν το ταλζντο του, λζνε ψζματα για τθν προζλευςι του. Για να 

βροφμε τον εμπνευςτι των μανιφζςτων των Ματιζ-Αντάιγ δεν χρειάηεται να επιςτρζψουμε 
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ςτον Κωμά Ακινάτθ ι ςτον δοφκα του Μπράουνςβαϊκ, όπωσ κα ικελαν να μασ κάνουν να 

πιςτζψουμε, αλλά πιο κοντά, ςτον Μαρςζλ Αιμζ που, ςε ζνα ςφντομο διιγθμα με τίτλο 

Πίςω!, ζςπαςε πλάκα πρόςφατα περιγράφοντασ το αντίςτροφο του νταντά-ςουρεαλιςτικοφ 

ανεκδότου: το ςκάνδαλο μιασ ομάδασ νζων που γίνονται γνωςτοί μζςα από μια ςειρά 

παραλθρθματικά αντιδραςτικϊν μανιφζςτων. Θ φάρςα ιταν αςτεία, ςε τζςςερισ ςελίδεσ: 

βρζκθκε κάποιοσ που τθν πιρε ςτα ςοβαρά για να τθν αναπαράγει ςτθ ηωι του. 

Και οι υποςτθρικτζσ του φτωχοφ μικροφ μασ κόςμου ςτεροφνται ιδεϊν ςε τζτοιο βακμό 

ϊςτε δεν υπάρχει ανοθςία που να μθ χρθςιμοποιείται πολλζσ φορζσ. Ο βαρόνοσ Αντάιγ 

εμφανίηεται ςτθν αρζνα, και ζτςι το Παρίςι μετράει ιδθ δφο επαγγελματίεσ αριςτοκράτεσ. 

Η ςυνταξιοδότθςθ 

Ο Φιγιόν και ο Βολμάν αποκλείςτθκαν από τθ Λετριςτικι Διεκνι ςτισ 13 Λανουαρίου. Σουσ 

προςάπταμε εδϊ και αρκετό καιρό ζναν γελοίο τρόπο ηωισ, που τονιηόταν αμείλικτα από 

μια ςκζψθ κάκε μζρα πιο ανόθτθ και πιο αςιμαντθ. 

(Ο Βολμάν είχε ςθμαντικό ρόλο ςτθν οργάνωςθ τθσ λετριςτικισ αριςτεράσ το 1952, και εν 

ςυνεχεία ςτθν ίδρυςθ τθσ Λ.Δ. Δθμιουργόσ “μεγαπνευμονικϊν” ποιθμάτων, μιασ κεωρίασ 

του “κινθματοχρόνου” και μιασ ταινίασ, ιταν επίςθσ εκπρόςωποσ των λετριςτϊν ςτο 

ςυνζδριο τθσ Άλμπα, τον επτζμβριο του 1956. Ιταν είκοςι επτά ετϊν. 

Ο Φιγιόν δεν είχε κάνει τίποτα.) 

Για να βάλουμε τζλοσ ςτον πολιτιςμό ςασ 

Όταν έςπαςε το ατςάλι, μελζτθ του Μαρςζλ Μαριζν για τθν αποςταλινοποίθςθ. 

Ζκκεςθ του Γ.-Ε. Ντεμπόρ για την καταςκευή καταςτάςεων, πλατφόρμα τθσ καταςταςιακισ 

τάςθσ για μια νζα οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ.  

Δομή και Αλλαγή, δοκίμιο του Άςγκερ Γιορν “για τον ρόλο τθσ ευφυΐασ ςτθν καλλιτεχνικι 

δθμιουργία”. 

Ιςτορία τησ Λετριςτικήσ Διεθνοφσ, θχογράφθςθ που ζγινε μζςω ςυλλογικισ μεταςτροφισ. 

(μόλισ κυκλοφόρθςαν) 

Από το χιοφμορ ςτον τρόμο 

Caro Jorn, ho ricevuto questa mattina la lettera inviata da Parigi alla XI Triennale. Anche se 

non porta la mia firma, ti avverto che non voglio avere più niente a che fare con il 

Movimento per un Bauhaus immaginista perchè un movimento formato da genii come te e i 

tuoi amici francesi è fuori della mia misura.  

Milano 5 gennaio 1957  

Sottsass jr. 
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Αγαπθτζ Γιορν, ζλαβα ςιμερα το πρωί τθν επιςτολι που ςτάλκθκε από το Παρίςι ςτθν 11θ 

Σριενάλε. Παρόλο που δεν φζρει τθν υπογραφι μου, ςε προειδοποιϊ ότι δεν κζλω να ζχω 

καμία ςχζςθ με το Κίνθμα για ζνα Φανταςιακό Μπάουχαουσ, γιατί ζνα κίνθμα που 

αποτελείται από ιδιοφυίεσ όπωσ εςφ και οι Γάλλοι φίλοι ςου βρίςκεται ζξω από τα μζτρα 

μου. 

Μιλάνο, 5 Λανουαρίου 1957 

ότςασ ο νεότεροσ 

 

φνταξθ: οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Παρίςι 5ο διαμζριςμα. 

 


