


* Στην έκδοση αφτη περιέχονται τρώ δοκίμια του ΜΑΙΤΕΚ ΒΕΝϋΑΜΙΝ δημοσι-
εβμίνα μέσα στη δεκαετία 193Ο-194Ο.

* Το δοκίμιο "ΟΑ5 ΚυΝ5ΤννΕΚΚ ΙΜ ΖΕΙΤΑΙΤΕΚ 5ΕΙΝΕΚ ΤΕ€ΗΝΙ$ΟΗΕΚ
ΚΕΡΚΟΟυΖΙΕΚΒΑΚΚΕΙΤ" ("Το έργο τέχνηϊ στην εποχή τη« τεχνικηϊ αναπαρα-
γωγιμοτητάϊ-του") δημοοχέφτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό ΖΕΙΤ50ΗΚΙΡΤ
ΡθΚ 5ΟΖΙΑΙΡΟΚ50ΗΙΙΝΟ, Νο 1, 1936. -Το δοκίμιο "ΚΙΕΙΝΕ
ΟΕ50ΗΙΟΗΤΕ ΟΕΚ ΡΗΟΤΟΟΚΑΡΗΙΕ" ("Συνοπτικη ιστορία τηϊ φωτογραφία!")
δημοσιέφτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό 1.ΙΤΕΚΑΚΙ50ΗΕ ννΕΙΤ, βτιϊ 18.9,
25.9 και 2.ΙΟ.1931. -Το δοκίμιο "ΕΟυΑΚΟ Ρ1ΧΗ5, ΟΕΚ 5ΑΜΜΙΕΚ ΟΝΟ
ΟΕΚ ΗΙ5ΤΟΚΙΚΕΚ" ("ΐντουαρντ Φουξ: ο συλίκτηε και ο ιστορικοί") δημοοχέ-
φτηκε /ία πρώτη φορά στο περιοδικό ΖΕΙΤ50ΗΚΙΡΤ ΡΟΚ 5ΟΖΙΑΙ_ΡΟΚ$ΟΗυΝΟ,
Νο 6, 1937.

* Η μετάφραση έγινε από το γερμανικό πρωτότυπο, και το κείμενο, στοιχειοθε-
τημένο με το μονοτονικό σύστημα, είναι πλήρεϊ και χωριε συντομέφβειϊ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βάλτερ Μπέν/ιαμιν /ενήθηκε στιε 15 Ιουλίου 1892 στο Βερολί-
νο κι αφτοκτόνησε στιε 26 Σεπτεμβρίου 194Ο στα ισπανικά Ούν-
ορα, για να μην πέσει στα χέρια της Γκεστάπο. Τα κυριότερα έρ-
/α-του είναι:

ΟΟΕΤΗΕ5 νΥΑΗΐνΕΚννΑΝϋΤΒΟΗΑΡΤΕΝ (Οι εκλεκτικεε αυγγέ-
νειεε του Γκαίτε)

υΚ5ΡΚυΝΟ ΟΕ5 ΟΕυΤδΟΗΕΝ ΤΚΑυΕΚδΡΙΕΙ,δ (προέλεφση τηε
/ερμανικηε τρα/ωδίαε)

ΟΑ5 ΚυΝ5ΤννΕΚΚ ΙΜ ΖΕΙΤΑΙ.ΤΕΚ 5ΕΙΝΕΚ ΤΕΟΗΝΙ50ΗΕΝ
ΚΕΡΚΟΟυΖΙΕΚΒΑΚΚΕΙΤ (Το έργο τέχνηε στην εποχή τηε τεχνικηε
αναπαρα/ω/ιμότητάε-του)

ΕΙΝΒΑΗΝ5ΤΚΑ55Ε (Μονόδρομοε)

ΒΕΚίΙΝΕΚ ΚΙΝΟΗΕΙΤ υΜ ΝΕυΝΖΕΗΝΗΙΙΝΟΕΚΤ (Η παιδική ηλι-
κία του Βερολίνου γύρα στα 19ΟΟ)

Και δκίφορα δοκίμια, που ανήκουν στην ημιτελή και αποσπασματι-
κή ερ/ασία-του ΡΑΚΙ5, 0!Ε ΗΑυΡ5ΤΑΟΤ ΟΕ5 19.
ΗΙΙΝΟΕΚΤ5 (ΤΓαρίσι, η πρωτέβουσα του 19ου αιώνα)

Α'

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟ\



Η θεμελίωση των καλών τεχνών και η καθιέρωση των διαφόρων τΰπων-τουε ανάγεται
υ· μια εποχή που διέφερε ριζικά απ' τη δικη°-μαε, και σε ανθρώπους που η εξουσία
τους πάνω στα πράγματα και τιε καταστάσειε ήταν μηδαμινή σε σύγκριση με τη
βική-μαε. Ομωε η εκπληκτική ανάπτυξη, που χνώρισαν τα μέσα-μαε ωε προε την
»ροσαρμοστική°-τουε ικανότητα και την ακρίβειά-τουε, μαε ανοίχει χια το εγγϋ-
ι «ρο μέλον την προοπτική των πιο ριζικών αλαχων στην αρχαία βιομηχανία του Ω-
ραίου. Σ' όλεε τιε τέχνεε υπάρχει μια υλική πλεβρα, που δεν μπορεί πια ν' αντι-
μιτωπίζεται όπωε πρώτα* δεν μπορεί πια να ξεφΰ/ει απ' τιε επιδράσεις τηε αύγ-
χρονηε επιστήμηε και τηϊ σΰχχρονηε πρακτικηε. Εδώ και είκοσι χρόνια ούτε η ΰλη,
ούτε ο χώροι ούτε ο χρόνοε είναι πια αφτο που ανέκαθεν ήσαν. ΤΤρέπει να περι-
μένει κανειε πωε καινοτομίεε τόσο μεχάλεε θα μεταβάλουν ολόκληρη την τεχνική
των τεχνών, θα επηρεάσουν έτσι ακόμα και την έμπνεφση και τελικά ίσωε φτάσουν
στο σημείο ν* αλάξουν ακόμα και την ίδια την ένοια τηε τέχνηε κατά τον πιο χοη-
τϊφτικο τρόπο.

π«λ Βαλερυ, ΡΐΙθΕ5 5υΚ ί' ΑΚΤ, ΤΓαρίσι (ίΑ ΟΟΝαυΕΤΕ ΟΕ ί-'
υΒίαυιΐΕ)

Οταν ο Μαρξ επιχείρησε την αν<5λι>ΰη του καπιταλιστικού τρόπου
παρα/ω/ηε, ο τρόπος αφτοε παρα/ω/ηε βρισκόταν στιε απαρχέε
του. Ο Μαρξ κατέστρωσε το ε/χεφημ<3-του έτσι που ν' αποκτή-
σει προ/νωστικη αξι'α. Ανάτρεξε στιε θεμελιακεε σχέσειε τηε κα-
πιταλιστικηε παρα/ω/ηε και τιε παράστησε έτσι ώστε να προκύψει
απ' αφτεε τί έπρεπε να περιμένει κανειε μελοντικα απ' τον καπι-
ταλισμό. ΤΤροέκυψε πωε απ αφτον δεν έπρεπε να περιμένει κανειε
μόνο μια όλο και εντονότερη εκμετάλεφση των προλετάριων, αλά,
τελικά, επίσηε και τη δημιουρ/ία των προϋποθέσεων, που θα κά-
νουν εφικτή την κατάρχησή-του.
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Η αλαγη του εποικοδομήματος, που γίνεται πολύ βραδύτερα απ'
την αλαγη της υλικής βωβής, χρειάστηκε πάνω από μισόν αιώνα
για να επιβάλει στη συνείδηση, σ'όλα τα πολιτιστικά επίπεδα,
την αλ*ά/η των συνθηκών παραγωγής. Μόλις σήμερα μπορούμε ν'
αποφανθούμε με ποια μορφή έγινε αφτο. Οι αποφάνσεις αφτες
πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις. Αλά στις απαιτή-
σεις αφτες δεν αντιστοιχούν τόσο πολύ θέσεις σχετικά με την
τέχνη του προλεταριάτου μετά την κατάληψη της εξουσίας, για
να μη μιλήσουμε καθόλου για την τέχνη στην αταξική κοινωνία,
όσο μάλον θέσεις σχετικά με τις εξελικτικές τάσεις της τέχνης
υπό τις σημερινές συνθήκες παραγωγής. Η διαλεκτική τούτων των
συνθηκών γίνεται αισθητή στο εποικοδόμημα όχι λιγότερο απ' όσο
στην οικονομία. Γι* αφτο θα ήταν λάθος να υποτιμήσει κανείς τη
μαχητική αξία τέτοιων θέσεων. ΤΤαραμερίζουν μια σειρά ξεπερα-
σμένες ένοιες —όπως δημιουργικότητα και ιδιοφυία, αιώνια αξία
και μυστικό—, ένοιες που η ανεξέλεγκτη (και τη στιγμή αφτη δυσ-
εξέλεγκτη) χρήση-τους οδηγεί στην επεξεργασώ των καλιτεχνι-
κων δεδομένων με φασιστικό πνέβμα. Οι ένοιες που θα εισαγάγω
παρακάτω και που είναι καινούργιες στη θεωρία της τέχνης δια-
φέρουν απ' τις πιο τρέχουσες κατά το ότι είναι τελείως απρό-
σφορες για τους σκοπούς του φασισμού. Αντίθετα είναι πρόσφο-
ρες για τη διατύπωση επαναστατικών αιτημάτων στην πολιτική που
αφορά την τέχνη.

1
Κατά βάση το έργο τέχνης ήταν πάντα αναπαραγώγιμο. Ο,τι έ-
φτιαξαν άνθρωποι, μπορούσαν πάντα να το απομιμηθούν άνθρωποι.
Η ανάπλαση αφτη γινόταν από μαθητές για να εξασκηθούν στην
τέχνη, από δάσκαλους για τη διάδοση των έργων, και τέλος από
διψασμένους για κέρδος τρίτους. Αντίθετα, η τεχνική αναπαρα-
γωγιμότητα του έργου τέχνηε είναι κάτι το καινούργιο, που κα-
θιερώνεται στην ιστορία κατά διαλείματα και με ώαειε που απέ-
χουν χρονικά πολύ η μια από την άλη, αλά με όλο και μεγαλύτερη
ένταση. Οι Έληνες δεν γνώριζαν παρά μόνο δυο διαδικασίες τε-
χνικηε αναπαραγωγής έργων τέχνηε: τη χύτειρση και την κοπή.
Μπρούτζοι, τερακοτεε και νομίσματα ήσαν τα μόνα έργα τέχνηε
που οι Έληνεε μπορούσαν να κατασκεβάσουν μαζικά. Ολα τα όλα
ήσαν "μοναδικά" και δεν μπορούσαν ν αναπαραχθούν τεχνικά.
Με την ξυλογραφία έγινε για πρώτη φορά αναπαραγώγιμη η γραφι-
κή τέχνη' πέρασε πολυε καιροε πριν, με την τυπογραφία, γίνει

ιινακαραγώγιμη και η γραφή. Είναι γνωστεε οι τεράστιες αλαγες
ιιου Ιφερε στη φιλολογία η τυπογραφία, η τεχνική αναπαραγωγιμό-
»ητα τηε γραφής. Αλά δεν είναι παρά μια, αν και ιδιαίτερα ση-
(«ιντικη, περίπτωση του φαινομένου, που εξετάζουμε εδώ σε κο-
•ΐμίΛΟτορικη κλίμακα. Στην ξυλογραφία έρχονται να προστεθούν,
κ<ιτα τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η χαλκογραφία και η τσιγκογρα-
φία, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα προστίθεται και η λιθογραφία.

Μ« τη λιθογραφία η τεχνική της αναπαραγωγής φτάνει σ' ένα θε-
μιλιακα καινούργιο στάδιο. Η πολύ πιο ακριβής διαδικασία, που
Διακρίνει την αποτύπωση ενός σχεδίου πάνω σε μια πέτρα από την
*ρχάραξή-του σ' ένα ξύλο ή την εντύπωσή-του σε μια χάλκινη
πλάκα, έδωσε στη γραφική τέχνη για πρώτη φορά τη δυνατότητα
να διοχετέβει τα προΐόντα-τηε στην αγορά όχι μόνο μαζικά (όπως
πρώτα), αλά και σε διαρκώς καινούργιες μορφές. Η λιθογραφία
χάρισε στη γραφική τέχνη την ικανότητα να σχινΰδέβει εικονο-
γραφικά την καθημερινή ζωή. Άρχισε να συμβαδίζει με την τυπο-
χραφία. Ενώ όμως βρισκόταν ακόμα σ' αφτη την απαρχή, υπερφα-
λαγγίστηκε, λίγες μόλις δεκαετίες μετά την εφέβρεση της λιθο-
γραφίας, απ' τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία το χέρι αποδε-
αμέφτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της εικονογραφικής αναπα-
ραγωγής απ' τα σπουδαιότερα καλιτεχνικα καθήκοντα, που τώρα
πια περιέρχονται στο μάτι που κοιτάζει μέσα στον αντικειμενικό
φακό. Μια και το μάτι συλαμβάνει ταχύτερα απ' όσο ζωγραφίζει
το χέρι, η διαδικασία τηε εικονογραφικής αναπαραγωγής επιτα-
χύνθηκε τόσο αφάνταστα, που μπορούσε πια να συμβαδίζει με την
ομιλία. Ο οπερατερ φιξάρει τις εικόνες στο στούντιο με την ί-
δια ταχύτητα με την οποία μιλάει ο ηθοποιός. Αν στη λιθογραφία
ήταν κρυμένη εν δυνάμει η εικονογραφημένη εφημερίδα, στη φω-
τογραφία ήταν κρυμένοε ο ομίλων κινηματογράφοε. Η τεχνική α-
ναπαραγωγή του ήχου πρωτοεπιχειρήθηκε στα τέλη του περασμέ-
νου αιώνα. Οι συγκλίνουσεε αφτες προσπάθειες έκαναν να δια-
γραφεί μια κατάσταση, που ο ΤΤωλ Βαλερυ χαρακτηρίζει με τη
φράση: "Οπωε το νερό, το γκάζι και το ηλεκτρικό ρέβμα με μια
σχεδόν ανεπαίσθητη κίνησή-μαε έρχονται από μακριά στο σπίτι
μαε για να μαε υπηρετήσουν, έτσι θα εφοδιαζόμαστε με εικόνες
και ήχους που, με μια μικρή κίνηση, σχεδόν μ' ένα νέβμα, θα
μπαίνουν σε λειτουργία και με τον ίδιο τρόπο θα μας αφήνουν πά-
λι" (1). Γύρω στα 19ΟΟ η τεχνική αναπαραγωγή είχε φτάσει σ'
ένα επίπεδο, στο οποίο όχι μόνον άρχισε να κάνει αντικείμενο
της το σύνολο των παραδοσιακών έργων τέχνης και να υποβάλει
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την επίδρασή-τους στις πιο βαθειες αλαγεε, αλά κατέκτησε και
μια δική-τηε θέση στιε καλιτεχνικεε μεθόδουε. Για τη μελέτη α-
φτου του επιπέδου τίποτα δεν είναι διαφωτιστικότερο απ' το τί
επιπτώσεις είχαν οι δύο διαφορετικεε εκφάνσειε-τηε —η αναπα-
ραγωγή του έργου τέχνηε και ο κινηματογράφος— στην τέχνη με
την παραδοσιακή-της μορφή.

Ακόμα κι από το πιο τέλειο αντίγραφο λείπει ένα πράγμα: το "εδώ"
και "τώρα" του έργου τέχνηε —η ανεπανάληπτη παρουσία-τρυ στον
τόπο, στον οποίο βρίσκεται. Αλά αφτη ακριβωε η ανεπανάληπτη
παρουσία, και μόνον αφτη, ήταν το αντικείμενο τηε ιστορίαε ε-
νοε δεδομένου έργου τέχνηε κατά τη διάρκεια τηε όπαρξήε-του.
Στην ιστορία αφτη ανήκουν τόσο οι αλοιώσειε, που έπαθε η φυσι-
κή δομή-του στο πέρασμα του χρόνου, όσο και οι εναλασόμενεε
ιδιοκτησιακεε σχέσειε στιε οποίεε ενδεχομένωε ενεπλάκη (2). Οι
πρώτεε ανιχνέβονται μόνο με χημικεε ή φυσικεε αναλύσεις, που
δεν είναι δυνατό να γίνουν πάνω στο αντίγραφο* η ανίχνεφση των
δέφτερων είναι αντικείμενο μιαε παράδοσηε, που η παρακολούθη-
σή-τηε δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει απ το πρωτότυπο.

Το "εδώ" και "τώρα" του πρωτότυπου αποτελεί την ένοια τηε
γνησιότητάε-του. Οι χημικεε αναλύσεις τηε πατίναε ενοε μπρού-
τζινου έργου τέχνηε μπορούν να βοηθήσουν στην εξακρίβωση τηε
γνησιότητάε-του' κατ' ανάλογο τρόπο η απόδειξη πωε ένα ορι-
σμένο χειρόγραφο του Μεσαίωνα προέρχεται από ένα αρχείο του
15ου αιώνα μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση τηε γνησιότητάε
του. Ολόκληροε ο τομέαε τηε γνησιότητάε ξεφέβγει απ' την τε-
χνικη —και φυσικά όχι μόνο από την τεχνική— αναπαραγωγιμότη-
τα (3). Αλά ενώ το γνήσιο διατηρεί ακέραιο το κΰροε-του απένα-
ντι στο χειροποίητο αντίγραφο, που κατά κανόνα στιγματίζει σαν
πλαστό, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το τεχνικό αντίγραφο. Οι
λόγοι είναι δύο. Ο πρώτοε είναι πωε το τεχνικό αντίγραφο απο-
δεικνύεται περισότερο αφτόνομο απέναντι στο πρωτότυπο απ' όσο
το χειροποίητο. Με τη φωτογραφία, λόγου χάρη, μπορεί να το-
νίσει απόψεις του πρωτότυπου, που είναι προσιτεε μόνο σ' ένα
ρυθμιζόμενο φακό που διαλέγει κατά βούληση την οπτική γωνία
του, Οχι όμως και στο ανθρώπινο μάτι, ή μπορεί με τη βοήθεια ο-
ρισμένων μεθόδων, όπωε η μεγέθυνση ή το ρελαντί, να συγκρα-
τήσει εικόνες που ξεφέβγουν ολότελα απ' τη φυσική οπτική. Ο

Μφτ«ροε λόγοε είναι πωε η τεχνική αναπαραγωγή μπορεί να μετα-
9<ρ*ι το αντίγραφο του πρωτότυπου σε συνθήκεε, που δεν είναι
ιφΐΜΤ«ε στο ίδιο το πρωτότυπο. ΤΓάνω απ' όλα του δίνει τη δυνα-
τότητα να πηγαίνει αφτο το ίδιο στον θεατή ή τον ακροατή, είτε
μι τη μορφή τηε φωτογραφίας είτε με τη μορφή τηε πλάκαε γραμο-
φΟνου. Ο καθεδρικός ναοε φέβγει απ' τη θέση-του για να εγκα-
κιΰταθει στο στούντιο του φιλότεχνου* το χορωδιακό έργο, που
•κτβλούνταν σε μια κλειστή αίθουσα ή στο ύπαιθρο, μπορεί να το
ιΐΜούσει κανειε στο δωμάτιό-του.

Οι συνθήκεε, στιε οποίεε μπορεί να μεταφερθεί το προϊόν τηε
τβχνικηε αναπαραγωγής του έργου τέχνηε, μπορεί κατά τα άλα'ν'
αφήνουν άθικτη την υπόσταση του έργου τέχνης —πάντως όμως ε-
ξουδετερώνουν το "εδώ" και "τώρα"-του. Αν και αφτο δεν ισχύει
"πόλου μόνο για το έργο τέχνης, αλά και για ένα τοπίο π.χ., που
πβρνάει μπροστά στον θεατή μιας ταινίας, ωστόσο το γεγονός α-
φτο θίγει έναν εξαιρετικά εβαίσθητο πυρήνα στο αντικείμενο της
τέχνης, έναν πυρήνα που τόσο έφθικτο δεν έχει κανένα φυσικό
αντικείμενο. ΤΤρόκειται για τη γνησιότητά-του. Η γνησιότητα ε-
νοε πράγματος είναι το σύνολο όλων των στοιχείων-του που έ-
χουν εξαρχής διηνεκή χαρακτήρα, απ' την υλική αντοχή-του ως
την αξία-του σαν ιστορικής μαρτυρίας. Εφόσον η τελεφταία στη-
ρίζεται στην πρώτη, με το αντίγραφο, όπου η πρώτη ανεξαρτη-
τοποιείται απ' τον άνθρωπο, κλονίζεται και η τελεφταία, δηλαδή
η αξία του αντικειμένου σαν ιστορικής μαρτυρίας. Βέβαια μόνον
αφτη κλονίζεται* εκείνο όμωε που κλονίζεται με τη μορφή-τηε
είναι το κΰροε του αντικειμένου (4).

Αφτο που χάνεται μ' αφτο τον τρόπο μπορεί να το συνοψίσει κα-
νείς με την ένοια της "αίγλης" (ΑΙϋίΙΑ) και να πει: αφτο που πα-
ρακμάζει στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότηταε του έρ-
γου τέχνηε είναι η αίγλη-του. Το γεγονοε αφτο είναι ενδεικτικό*
η σημασία-του ξεπερνάει τα όρια τηε τέχνηε. Η "τεχνική τηε α-
ναπαραγωγηε, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε, αποσπά το προχον
τηε αναπαραγωγηε απ το χώρο τηε παράδοσης. ΤΤολαπλασιάζοντας
τον αριθμό των αντιγράφων, βάζει στη θέση της μοναδιαίας πα-
ρουσίας-του τη μαζική παρουσία-του. Και επιτρέποντας στο α-
ντίγραφο να πάει να συναντήσει το άτομο στην εκάστοτε κατά-
στασή-του, κάνει το προϊόν τηε αναπαραγωγηε επίκαιρο. Τα δυο
αφτα προτσεε οδηγούν σ' έναν ισχυρό κλονισμό του παραδοσιακού
—έναν κλονισμό της παράδοσης, που είναι η άλη όψη της σημερι-
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νηε κρίσης και ανανέωσης τηε ανθρωπότητας. Έχουν στενότατη
σχέση με τα μαζικά κινήματα των ημερών-μαε. Ο ισχυρότεροι εκ-
πρόσωπόε-τουε είναι ο κινηματο/ράφοε. Η κοινωνική σημασία-του
ακόμα και στην πιο θετική-τηε μορφή, και ακριβωε μάλιστα σ' α-
φτην, δεν είναι νοητή χωριε αφτη τη διαβρωτική, καθαρτήρια ιτλε-
βρά-του: τη διάλυση τηε αξίας τηε παράδοσης στην πολιτιστική
κληρονομιά. Το φαινόμενο αφτο πουθενά αλου δεν είναι τόσο κα-
τάδηλο όσο στιε με/άλες ιστορικεε ταινίες. Κατακτά όλο και
καινούρ/ιους χώρους, κι όταν ο Αμπελ Γκανε αναφωνεί το 1927
ενθουσιασμένος: "Οι Σαίξττηρ, οι Ρέμπραντ, οι Μπετόβεν θα /υ-
ρίζουν ταινίεε ... όλοι οι θρύλοι, όλεε οι μυθολο/ίεε κι όλοι
οι μύθοι, όλοι οι θρησκεφτικοι μύστεε, ακόμα κι όλεε οι θρη-
σκείεε ... περιμένουν την κινηματο/ραφική-τουε ανάσταση, και
οι ήρωεε στριμώχνονται στιε πυλεε" (5), δίνει χωριε βέβαια να έ-
χει αφτην την πρόθεση, το σύνθημα για εκτεταμένη ανατροπή.

Μαζί με τον τρόπο ύπαρξηε των ανθρώπινων κοινωνιών αλάζει, κα-
τά με/άλες χρονικές περιόδους, και ο τρόποε με τον οποίο οι αι-
σθήσειε των ανθρώπων αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Ο τρόποε, με
τον οποίο ορ/ανώνεται η αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου
—το μέσο, με το οποίο /ίνεται—, δεν καθορίζεται μόνον από φυ-
σικουε, αλά και από ιστορικουε παρά/οντες. Η εποχή τηε μετα-
νάστεφσηε των λαών, στην οποία δημιουρ/ήθηκε η υστερορωμαϊκη
καλιτεχνικη βιομηχανία και η "Γένεση τηε Βιένηε"* , δεν είχε
μόνο διαφορετική τέχνη από την αρχαιότητα, αλά και διαφορετική
αισθητηριακή αντίληψη. Οι ιστορικοί τηε Σχοληε τηε Βιένηε, ο
Ρή/κελ και ο Βίκχοφ, που αντιτάχτηκαν στο βάροε τηε κλαοΐκηε
παράδοσηε, κάτω απ' το οποίο έμενε θαμένη κάθε τέχνη, ήσαν οι
πρώτοι που σκέφτηκαν να εξα/ά/ουν απ' την παράδοση τούτη συ-
μπεράσματα για την ορ/άνωση τηε αισθητηριακηε αντίληψης στην
εποχή, κατά την οποία αφτη η παράδοση ήταν ακόμα ζωντανή. Ο-
σο όμωε βαρυσήμαντεε κι αν ήσαν οι διαπιστώσειε-τουε, είχαν το
όριό-τουε στο ότι οι ερεβνητεε αφτοι αρκέστηκαν να καταδεί-
ξουν τη σημειολο/ία που χαρακτήριζε την αισθητηριακή αντίληψη

Εικονογραφημένο χειρόγραφο, που γράφτηκε γύρα στα 5ΟΟ μ.Χ. στην Αντιό-
χεια ή στην Κωνσταντινούπολη και πρα/ματέβεται το πρώτο βιβλίο του Μωυοη,
απ τα συμβάντα στον Παράδεισο μέχρι τον θάνατο του Ιακώβ. Ονομάζεται ί-
τσι απ' τον τόπο όπου φυλί/εται. (ΣτΜ)

•την υστερορωμαϊκη εποχή. Δεν προσπάθησαν —και ίσωε δεν μπο-
ρούσαν— να δείξουν τιε κοινωνικεε μεταβολεε, που εκδηλώνονταν
β' αφτεε τιε αλα/εε τηε αισθητηριακηε αντίληψηε. Σήμερα οι
ιΐ|»>υποθέσεις για την κατανόηση αφτου του συσχετισμού είναι εβ-
•Ίκότερεε. Κι αν οι αλα/εε στο μέσο τηε αισθητηριακηε αντί-

Ί|ψΐ]ε που ξεχωρίζει στην εποχή-μαε είναι δυνατό να κατανοηθούν
ι ΐ κ ν παρακμή τηε αί/ληε, μπορεί κανειε να καταδείξει τιε κοινω-
νικές προϋποθέσεις αφτηε τηε παρακμηε.

1 1 ναι σκόπιμο να διασαφηνίσουμε την ένοια τηε αί/ληε, που προ-
κιναμε παραπάνω για ιστορικά αντικείμενα, παραβάλοντάε-την
\ιι την ένοια τηε αί/ληε των φυσικών αντικειμένων. Ορίζουμε την
ι ι-.λεφταία αφτη ωε το ανεπανάληπτο όραμα ενοε χώρου που φαίνε-
ι ιιι μακρινοε, όσο κοντινοε κι αν είναι. Οταν ένα καλοκαιριάτι-
κο απομεσήμερο κοιτάζουμε ακίνητοι μια οροσειρά στον ορίζοντα
ή ένα κλαρί, που ρίχνει πάνω-μαε τη σκιά-του, ανασαίνουμε την
αίγλη των βουνών, του κλαριού. Με τη βοήθεια αφτηε τηε περι-
γραφής έφκολα μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνική εξάρτηση
ι ης Οημερινηε παρακμηε τηε αί/ληε. Βασίζεται σε δυο περιατά-
Οειε, που και οι δυο σχετίζονται με την όλο και με/αλύτερη ση-
μασία των μαζών στη σημερινή ζωή. Δηλαδή, το να φέρουν πιο
κοντά-τουε τα πρά/ματα από άποψη χώρου και ανθρώπινηε ε//ύ-
ιηταε είναι μια επιθυμία των σύ/χρονων μαζών (6) εξίσου φλο/ερη
(ίσο και η τάση-τουε να ξεπεράσουν το ανεπανάληπτο μιαε δεδο-
μένης κατάστασηε διαμέσου τηε αναπαρα/ω/ήε-τηε. Καθημερινά
επιβάλεται όλο και πιο αναπότρεπτα η ανά/κη να διαφεντέβει κα-
νεις το αντικείμενο με την εικόνα, ή μάλον με το αντί/ραφο τηε
εικόναε, με την αναπαρα/ω/η. Και είναι σαφηε η διαφορά του α-
ντί/ραφου, όπωε υλοποιείται με την εικονο/ραφημένη εφημερίδα
και τα κινηματο/ραφικα επίκαιρα, απ' την εικόνα. Στην τελεφταία
η μοναδικότητα και η διάρκεια είναι τόσο στενά συνυφασμένες
μεταξύ-τουε όσο και η παροδικότητα και η επαναληπτότητα στο
πρώτο. Η απο/Ομνωση του αντικειμένου απ το περίβλημά-του, η
διάλυση τηε αί/ληε, αποτελούν τη σημειολο/ία μιαε αισθητηρια-
κηε αντίληψηε, τηε οποίαε το αίσθημα για το ομοειδεε στον κό-
σμο έχει αφξηθει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί, χάρη στην αναπα-
ρα/ω/η, ν αποσπάσει αφτο το στοιχείο του ομοειδουε ακόμα κι
απ' το ανεπανάληπτο. Έτσι εκδηλώνεται στον τομέα των αισθή-
σεων αφτο που στον τομέα τηε θεωρίας /ίνεται αντιληπτό σαν
άφξηση τηε σημασίας τηε στατιστικής. Η προσαρμο/η τηε πρα/-
ματικότηταε στιε μάζεε και των μαζών στην πρα/ματικότητα είναι
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ένα γεγονός με ανυπολόγιστη βαρύτητα τόσο για τη σκέφη όϋο και

για τιε αισθήσειε.

*!·

Η μοναδικότητα του έργου τέχνηε ταφτίζεται με την ενσωμάτωση
του στο πλέγμα τηε παράδοσηε. Βέβαια, η ίδια αφτη η παράδοση
είναι κάτι το ολότελα ζωντανό και εξαιρετικά μεταβλητό. Ένα
αρχαίο άγαλμα τηε Αφροδίτηε, για παράδειγμα, ήταν ενταγμένο
Οε διαφορετικό πλέγμα παραδόσεων για τουε Έληνεε, που το έκα-
ναν αντικείμενο λατρείαε, απ' Ο,τι για τουε κληρικουε του Με-
σαίωνα , που το έβλεπαν σαν ένα απαίσιο είδωλο. Αφτο όμωε που
αντιμετώπιζαν εξίσου και οι μεν και οι δε ήταν η μοναδικότητα
του, μ' άλα λόγια η αίγλη-του. Ο πρωταρχικοε τρόποε ενσωμάτω-
σηε του έργου τέχνηε στο πλέγμα τηε παράδοσηε εκδηλωνόταν με
τη λατρεία. Όπωε ξέρουμε, τα αρχαιότερα έργα τέχνηε δημι-
ουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν μια τελετουργία, που πρώτα ή-
ταν μαγική και κατόπιν έγινε θρησκεφτικη. Έχει αποφασιστική
σημασία το γεγονοε πωε ο αγλαϊκοε αφτοε τρόποε ύπαρξηε του
έργου τέχνηε ποτέ δεν απαλάσεται ολότελα απ' την τελετουργι-
κή λειτουργία-του (7). Μ' άλα λόγια: η μοναδική αξία του γνήσι-
ου έργου τέχνηε θεμελιώνεται στο τελετουργικό, στο οποίο τοΰ-
το το έργο τέχνηε είχε την αρχική και πρώτη-του χρηστική αξία.
"Οσο έμεσα κι αν εκδηλώνεται αφτη, μπορεί να εντοπιστεί ακόμα
και στιε πιο κοσμικεε μορφεε τηε λατρείαε του ωραίου σαν μια
αποθρησκεφτικοποιημένη τελετουργία (8). Η κοσμική λάτρευα του
ωραίου, που εκδηλώνεται με την Αναγένηση για να κυριαρχήσει
επί τρειε αιώνεε, αφήνει, μετά τη λήξη αφτηε τηε περιόδου και
με τον πρώτο δυνατό κλονισμό που τη βρήκε, να φανούν καθαρά
τα θεμέλια τούτα. "Οταν δηλαδή, με την εμφάνιση του πρώτου
πραγματικά επαναστατικού αναπαραγωγικού μέσου, τηε φωτογρα-
φίαε (ταφτόχρονα με τη χαραβγη του σοσιαλισμού), η τέχνη ένιω-
σε να πλησιάζει η κρίση, που έπειτα από άλα εκατό χρόνια έγινε
πια έκδηλη, αντέδρασε με τη θεωρία τηε "τέχνηε για την τέχνη"
(Ι' ΑΚΤ ΡΟΙΙΚ ί' ΑΚΤ), που είναι μια θεολογία τηε τέχνηε. Απ'
αφτην προήλθε στη συνέχεια ακριβωε μια αρνητική θεολογία με
τη μορφή τηε ιδέαε τηε "καθαρηε" τέχνηε, που αρνείται όχι μό-
νο κάθε κοινωνική λειτουργία, αλά και κάθε εξάρτηση από ένα υ-
λικό αντικείμενο σαν μοτίβο (στην ποίηση ο Μαλαρμε ήταν ο πρώ-
τοε που έφτασε σ' αφτο το σημείο).

II υη<ΐ)·ρπμιση τηε σημασίαε αφτων των συσχετισμών είναι απαραί-
ι ΐ | ΐ ΐ | /·ια την εξέταση του έργου τέχνηε στην εποχή τηε τεχνικηε
κν/ιιιιαρα/'ωγιμότητάε-του. Γιατί οδηγούν σε μια διαπίστωση, που
»/*.! (χη βασική σημασία: η τεχνική αναπαραγωγιμότητα του έργου
(ίχνης το χειραφετεί για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία απ'
Π|ν παραΟιτικη παρουσία-του στην τελετουργία. Το αναπαραγμένο
<|Ι/Ί> τίχνηε γίνεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό η αναπαραγωγή
• νιιι, (ργου τέχνηε προορισμένου ν' αναπαράγεται (9). Απ' τη φω-
ΐ ι ΐ ) · · | Η ΐ ψ ι κ η πλάκα, για παράδειγμα, μπορούμε να βγάλουμε ένα
«λήΟον αντίγραφα* δεν έχει νόημα να ρωτήσει καν ειε ποιο είναι το
Ι νήιΐκ» αντίγραφο. Τη στιγμή όμωε που το μέτρο τηε γνησιότηταε
ι ΐ ι η ν καλιτεχνικη παραγωγή αχρηστέβεται, ανατρέπεται κι ολό-
ι ι λ ΐ | | ) ΐ | Γ) λειτουργία τηε τέχνηε. Τη θέση τηε θεμελίωσήε-τηε στην
ΐίληουργία την παίρνει η θεμελίωσή-τηε σε μια άλη πράξη: δη-

λ ι < Ί ΐ | η θεμελίωσή-τηε στην πολιτική.

II αντιμετώπιση των έργων τέχνηε γίνεται με διάφορεε σημασιολο-
γική, αποχρώσειε, που βρίσκονται ανάμεσα σε δυο πόλουε. Ο έ-
νιιν απ' τουε πόλουε αφτουε είναι η λατρεφτικη αξία (Κυΐ-Τν/ΕΚΤ),

ι > αλοι η εκθετική αξία (Αυ55ΤΕίίυΝΟ5ννΕΚΤ) του έργου τέ-
ν ν ΐ | ΐ . (ΙΟ). Η καλιτεχνικη παραγωγή αρχι"ζει με δημιουργήματα
ηιι ι ι εξυπηρετούν τη λατρεία. Μπορούμε να δεχτούμε για τα δημι-
ουργήματα αφτα πωε είναι σημαντικότερο να υπάρχουν παρά να
|Ιλέπονται. Το ελάφι, που ζωγραφίζει ο άνθρωττοε τηε λίθινηε ε-
ποχης στουε τοίχουε τηε σπηλιάε-του, είναι ένα μαγικό όργανο.
Μπορεί να το εκθέτει μπροστά στουε συνανθρώπουε-του, αλά κα-
ι α κύριο λόγο το προορίσει για τα πνέβματα. Η λατρεφτικη αξία
καΟεαφτη φαίνεται σήμερα πωε τείνει να επιβάλει την απόκρυφη
ίου έργου τέχνηε: ορισμένα αγάλματα τηε θεότηταε μόνο στον ι-
ίρία είναι προσιτά, στο άδυτο. Ορισμένεε "μαντόνεε" μένουν
κρυμίνεε σχεδόν όλο τον χρόνο, ορισμένα γλυπτά σε μεσαιωνι-
κούς ναουε είναι αόρατα για τον παρατηρητή που στέκεται στο έ-
ί'αψοε. Με τη χειραφέτηση των μεμονωμένων καλιτεχνικων δημι-
υυργιων αττ τουε κόλπουε τηε τελετουργίαε αφξάνουν κι οι εφ-
καιρίεε για την έκθεση των προΐόντων-τουε. Η εκθεσψότητα μιαε
ιιροσωπογραφίαε, που μπορεί να μεταφερθεί εδώ κι εκεί, είναι με-
γαλύτερη απ' την εκθεσιμότητα ενοε αγάλματοε, που έχει για έ-
ί>ρα-του το εσωτερικό του ναού. Η εκθεσιμότητα του ζωγραφικού
πίνακα είναι μεγαλύτερη απ' την εκθεσιμότητα του μωσαϊκού ή
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τηε τοιχογραφίαε, που προηγήθηκαν απ' αφτον. Κι αν η εκθεσιμό-
τητα την θείας λειτουργίας αρχικά δεν ήταν ίσως μικρότερη απ'
την εκθεσιμότητα μιας συμφωνικής συναβλίας, ωστόσο η συμφωνι-
κή συναβλία δημιουργήθηκε τη στιγμή που η εκθεσιμότητά-της
υποσχόταν να γίνει μεγαλύτερη απ' εκείνη της λειτουργίας.

Με τιε διάφορες μεθόδουε τεχνικηε αναπαραγωγηε του έργου τέ-
χνηε η εκθεοΧμότητά-του αφξήθηκε σε τέτοιο πελώριο βαθμό, ώ-
βτε η ποσοτική μετατόπιση ανάμεσα στουε δυό-του πόλους, παρό-
μοια όπωε και στην προϊστορική εποχή, μετατρέπεται Οε μια ποιο-
τική αλαγη τηε φύσηε-του. Οπωε δηλαδή στην προϊστορική εποχή
το έργο τέχνηε, με το απόλυτο βάροε που δινόταν στην λατρεφτι-
κή°-του αξία, έγινε κατά κύριο λόγο όργανο τηε μαγείαε, το οποίο
κατά κάποιο τρόπο μόνον αργότερα αναγνωρίσθηκε σαν έργο τέ-
χνηε, έτσι και σήμερα, με το απόλυτο βάροε που δίνεται στην
εκθετική-του αξία, το έργο τέχνηε γίνεται ένα δημιούργημα με
ολότελα καινούργιεε λειτουργίεε, απ' τιε οποίεε η συνειδητή σε
μαε, δηλαδή η καλιτεχνικη, διακρίνεται ωε εκείνη που αργότερα
πιθανότατα θα θεωρηθεί δεφτερέβουσα (11). Εκείνο που είναι βέ-
βαιο είναι πωε η φωτογραφία σήμερα και στη συνέχεια ο κινηματο-
γράφοε μαε δίνουν τιε πιο ισχυρεε λαβεε γι' αφτη την υπόθεση.

6
Με τη φωτογραφία, η εκθετική αξία αρχίζει σ' όλο το μήκοε του
μετώπου ν' απωθεί τη λατρεφτικη αξία. Η τελεφταία αφτη όμωε
δεν υποχωρεί χωριε αντίσταση. ΙΤιάνει ένα τελεφταίο ταμπούρι,
και το ταμπούρι αφτο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν είναι κα-
θόλου τυχαίο που το πορτραίτο βρίσκεται στο επίκεντρο του
πρώτου σταδίου τηε φωτογραφικηε τέχνηε. Στην καλιέργεια τηε
ανάμνησηε των μακρινών ή πεθαμένων προσφιλών-μαε προσώπων η
λατρεφτικη αξία τηε εικόναε βρίσκει το τελεφταίο-τηε καταφύγιο.
Στη φεβγαλέα έκφραση ενοε ανθρώπινου προσώπου στιε παλιό-
τερεε φωτογραφίες λειτουργεί για τελεφταία φορά η "αίγλη". Α-
φτο ακριβωε αποτελεί τη μελαγχολική και απαράμιλη ομορφιά
τουε. Εκεί όμωε που ο άνθρωπος αποσύρεται απ' τη φωτογραφία,
η εκθετική αξία εμφανίζεται για πρώτη φορά ανώτερη απ' τη λα-
τρεφτικη . Στην υλοποίηση αφτηε τηε μετατόπισηε έγκειται η α-
σύγκριιτη σημασία του Ατζε, που^ φωτογράφησε τουν έρημους δρό-
μουε του ΤΤαρισιου γύρω στα 19ΟΟ. ΤΤολυ σωστά είπαν γι' αφτον
πωε τουε φωτογράφησε σαν τον τόπο ενοε εγκλήματος. Και ο τό-

ποε του εγκλήματος είναι πάντα άδειος από ανθρώπους. Η φωτο-
γράφησή-του γίνεται εξαιτίας των ενδείξεων που μπορεί να παρά-
σχει. Με τον Ατζε οι φωτογραφίες αρχίζουν να γίνονται αποδει-
κτικά στοιχεία στο ιστορικό προτσές. Αφτο ακριβωε αποτελεί την
κρυμένη πολιτική σημασία-τους. Χωρίς αμφιβολία απαιτούν απ'
το θεατή μια αντιμετώπιση, με μια ορισμένη ένοια. Η ελεφθέρια
ενατένιση δεν είναι και πολύ πρόσφορη γι' αφτεε. Ανησυχούν τον
παρατηρητή* αισθάνεται πως πρέπει να αναζητήσει έναν ορισμένο
δρόμο για να φτάσει στην κατανόησή-τουε. Ταφτόχρονα, οι εικο-
νογραφημένες εφημερίδες αρχίζουν να του στήνουν τέτοιους "ο-
δοδείκτεε". Δεν έχει σημασία αν είναι σωστοί ή λαθεμένοι. Με
τιε εικονογραφημένεε εφημερίδες γίνεται για πρώτη φορά απαραί-
τητη η λεζά\»τα. Κι είναι φανερό πωε η λεζάντα έχει έναν ολό-
τελα διαφορετικό χαρακτήρα απ' τον τίτλο ενός πίνακα. Οι οδη-
γίες, που δίνει η λεζάντα στον παρατηρητή των εικόνων της ει-
κονογραφημένης εφημερίδας, γίνονται πολύ σύντομα ακόμα πιο α-
κριβείς κι επιτακτικές με τον κινηματογράφο, όπου η κατανόηση
κάθε μεμονωμένης εικόνας φαίνεται να υπαγορέβεται απ' την α-
κολουθία όλων των προηγουμένων εικόνων.

Η μάχη που έγινε τον 19ο αιώνα ανάμεσα στη ζωγραφική καιτη
φωτογραφία γύρω απ' την καλιτεχνικη αξία των προϊόντων-τους
φαίνεται σήμερα αλόκοτη και ακατανόητη. Αφτο όμως δε μειώνει
τη σημασ£α-της, αντίθετα μάλιστα μάλον την υπογραμίζει. Πράγ-
ματι, η διαμάχη αφτη ήταν η έκφραση μιας κοσμοϊστορικής αλαγης
την οποία κανένας απ' τους δυο αντιπάλους δεν είχε συνειδητο-
ποιήσει καθεαφτη. Καθώς η εποχή της τεχνικηε αναπαραγωγιμότη-
τάε-τηε απάλαξε την τέχνη απ' τα λατρεφτικά-τηε θεμέλια, δια-
λύθηκε μια για πάντα η επίφαση τηε αφτονομίαε-τηε. Ομωε η με-
ταβολή στη λειτουργία τηε τέχνηε, που προέκυπτε μ' αφτο τον
τρόπο, βρισκόταν έξω απ' το οπτικό πεδίο του αιώνα. Ακόμα και
στον 2Οο αιώνα, που γνώρισε την ανάπτυξη του κινηματογράφου,
έμεινε για πολύ καιρό ασυνειδητοποίητη.

Καθωε από προηγούμενα είχε ξοδεφτει μάταια πόλη φαιά ουσία για
την απάντηση στο ερώτημα αν η φωτογραφία είναι τέχνη —χωριε
πρώτα να θέσει κανειε το ερώτημα αν με την εφέβρεση τηε φωτο-
γραφίας δεν είχε αλάξει ο συνολικός χαρακτήρας της τέχνης—,
οι θεωρητικοί του κινηματογράφου γρήγορα ασπάσθηκαν την ανά-
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λογη βεβιασμένη προβληματική. Αλά οι δυσκολίες που δημιούργη-
σε η φωτογραφία στην παραδοσιακή αισθητική ήταν παιχνιδάκι σε
σύγκριση μ' εκείνες που της επιφύλασε ο κινηματογράφος. Έτσι
εξηγείται η τυφλή βιαιότητα, που χαρακτηρίζει τις απαρχές της
θεωρίας του κινηματογράφου. Έτσι, ο Αμττελ Γκανς, για παρά-
δειγμα, συγκρίνει τον κινηματογράφο με τα ιερογλυφικά: "Να
λοιπόν που, εξαιτίας μιας εξαιρετικά παράδοξης επιστροφής στο
παρελθόν, ξαναφτάσαμε στο εκφραστικό επίπεδο των Αιγυπτίων...
Η γλώσα των εικόνων δεν έχει ωριμάσει ακόμα, γιατί τα μάτια-μας
δεν είναι ακόμα ικανά να την κατανοήσουν. Δεν υπάρχει ακόμα
αρκετός σεβασμός, δεν υπάρχει ακόμα αρκετή λατρεία για ό,τι
εκφράζεται μ' αφτην " (12). Και ο Σεβερεν Μαρς πάλι γράφει:
"Σε ποια τέχνη επιφυλάχτηκε ένα όνειρο, που ... να ήταν ποιητι-
κότερο και ταφτόχρονα αληθινότεροί Αν τον δούμε απ' αφτη τη
σκοπιά ο κινηματογράφος θα ήταν ένα ασύγκριτο εκφραστικό μέσο
και στην ατμόσφαιρά-του θα μπορούσαν να κινηθούν μονάχα άτο-
μα με το πιο υψηλό φρόνημα, στις πιο ολοκληρωμένες και πιο μυ-
στικές στιγμές Της ζωής-τους" (13). Απ' τη μεριά-του πάλι ο
Αλεξαντρ Αρνου κλείνει μια φαντασία για τον βωβό κινηματογρά-
φο με το ερώτημα: "Και μήπως όλες τούτες οι τολμηρές περίγρα-
φες, που χρησιμοποιήσαμε εδώ, δεν καταλήγουν στον ορισμό της
προσεφχης;" (14). Είναι πολύ διδακτικό να βλέπουμε πώς η προ-
σπάθεια να καταξιωθεί ο κινηματογράφος σαν τέχνη αναγκάζει α-
φτους τους θεωρητικούς να του αποδίδουν με ανήκουστη απερι-
σκεψία λατρεφτικα στοιχεία. Κι ωστόσο την εποχή που δημοσιέ-
φτηκαν τούτοι οι συλογισμοι υπήρχαν έργα όπως το "!.' ΟΡΙΝΙΟΝ
ΡΙΙΒυαυΕ" ("Η κοινή γνώμη") και το "ΙΑ ΚΙΙΕΕ ΥΕΚδ Ι' ΟΚ"
("Η έφοδος προς το χρυσάφι"). Αφτο δεν εμποδίζει τον Αμπελ
Γκανς να κάνει σύγκριση με τα ιερογλυφικά, κι ο Σεβερεν-Μαρς
μιλάει για τον κινηματογράφο όπως θα μιλούσε κανείς για πίνα-
κες του Φρα Αντζέλικο. Χαρακτηριστικό είναι π«ς και σήμερα
αντιδραστικοί ιδιαίτερα συγγραφείς αναζητούν τη σημασία του κι-
νηματογράφου στην ίδια κατέφθυνση, αν όχι ακριβώς στο ιερουρ-
γικο τουλάχιστον στο υπερφυσικό. Με αφορμή την κινηματογρά-
φηση του "Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας" απ' τον Ράινχαρντ, ο
Βέρφελ διαπιστώνει πως χωρίς αμφιβολία η στείρα αντιγραφή του
εξωτερικού κόσμου με τους δρόμους-του, τους εσωτερικούς-του
χώρους, τους σταθμούς, τα εστιατόρια, τ' αφτοκίνητα και τις
παραλίες είναι αφτη που εμπόδιζε ως τώρα την άνοδο του κινημα-
τογράφου στο βασίλειο της τέχνης. "Ο κινηματογράφος δεν κα-
τάλαβε ακόμα το αληθινό νόημά-του, τις πραγματικές-του δυνα-

τότητες ... Αφτες βρίσκονται στη μοναδική-του δύναμη να εκ-
φράζει με φυσικά μέσα και με απαράμιλη πειστικότητα το ονειρικό,
το θαβμάσιο, το υπερφυσικό" (15).

8
Στην τελική μορφή-της η καλιτεχνικη ερμηνεία του ηθοποιού του
θεάτρου παρουσιάζεται στο κοινό απ' αφτον τον ίδιο προσωπικά*
αντίθετα, η ερμηνεία του ηθοποιού του κινηματογράφου παρου-
σιάζεται στο κοινό μέσω μιας μηχανής. Αφτο το τελεφταίο έχει
δύο συνέπειες. Η μηχανή, που φέρνει μπροστά στο κοινό την ερ-
μηνεία του ηθοποιού του κινηματογράφου, δεν είναι υποχρεωμένη
να σέβεται αφτη την ερμηνεία σαν σύνολο. Κάτω απ' τη διέφθυνση
του οπερατερ "παίρνει θέση" ασταμάτητα απέναντι σ αφτη την
ερμηνεία. Η ακολουθία των "τοποθετήσεων" αφτων, που συνθέτει
ο κάτερ απ' το υλικό που του παραδόθηκε, αποτελεί την έτοιμη
ταινία. Η ταινία αφτη περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό από
κινήσεις, που δεν μπορεί παρά ν' αναγνωριστούν σαν κινήσεις της
κάμερας —χωρίς να μιλήσουμε καθόλου για ειδικές λήψεις όπως
τα γκρο πλαν. Έτσι, η ερμηνεία του ηθοποιού υποβάλεται σε μια
σειρά από οπτικά τεστ. Αφτη είναι η πρώτη συνέπεια του γεγο-
νότος πως η ερμηνεία του ηθοποιού του κινηματογράφου προβάλε-
ται μέσω της μηχανής. Η δέφτερη συνέπεια είναι πως ο ηθοποιός
του κινηματογράφου, μια και δεν παρουσιάζει ο ίδιος την ερμηνεία
του στο κοινό, χάνει τη δυνατότητα που έχει ο ηθοποιός του θεά-
τρου να προσαρμόζει την ερμηνεία-του στο κοινό κατά τη διάρ-
κεια της παράστασης. Μ' αφτο τον τρόπο το κοινό παίρνει τη
στάση ενός γνωμοδότη, που δεν επηρεάζεται από καμία προσωπική
επαφή με τον ηθοποιό. Ταφτίζεται με τον ηθοποιό μόνο μέσω της
τάφτισής-του με τη μηχανή. Υιοθετεί συνεπώς τη στάση της μη-
χανής: εξετάζει (16). Η στάση αφτη δεν είναι από εκείνες, στις
οποίες μπορούν να υποβληθούν οι λατρεφτικες αξίες.

Ο κινηματογράφος ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο να υποδύεται ο η-
θοποιός μπροστά στο κοινό ένα άλο πρόσωπο απ' το να υποδύεται
τον εαφτό-του μπροστά στη μηχανή. Ένας απ' τους πρώτους που
αισθάνθηκαν αφτη την αλαγη της λειτουργίας του ηθοποιού, εξαι-
τίας του ελέγχου της ερμηνείας-του απ' τη μηχανή, ήταν ο ΤΓιρα-
ντέλο. Η σημασία των παρατηρήσεων, που κάνει σχετικά στο μυ-
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θιστόρημά-του "Γυρίζουμε ταινία", δεν μειώνεται και πολύ απ το
ότι περιορίζονται να τονίσουν την αρνητική πλεβρα του πράγμα-
τος. Κι ακόμα λιγότερο απ' το ότι αναφέρονται στον βωβό κινη-
ματογράφο . Γιατί σ' αφτο το θέμα ο ομίλων κινηματογράφο* δεν
άλαξε τίποτα το βασικό. Εκείνο που παραμένει καθοριστικό είναι
πως ο ηθοποιοί παίζει για μια μηχανή —ή, στην περίπτωση του ο-
μιλούντος, για δύο. "Ο ηθοποιός του κινηματογράφου", γραφείο
ΤΤιραντέλο, "αισθάνεται σαν εξόριστος. Εξόριστος όχι μόνον απ'
τη σκηνή, αλά κι από το ίδιο-του το πρόσωπο. Με άφατη δυσφορία
νιώθει το ανεξήγητο κενό που δημιουργείται καθώς το σώμα-του
καταντάει μια αρωστημένη ύπαρξη, καθωε εξατμίζεται και αποστε-
ρείται την οντότητά-του, τη ζωή-του, τη φωνή-του και τουε ή-
χουε που παράγει καθωε κινείται, για να μεταβληθεί σε μια βου-
βή εικόνα, που τρέμει μια στιγμή στο πανί και χάνεται μετά στην
σιωπή ... Το μηχανηματάκι θα παίξει μπροστά στο κοινό με τη
δική-του σκια' ενώ αφτοε πρέπει ν' αρκεστεί να παίξει μπροστά
στο μηχανηματάκι αφτο" (17). Μπορεί κανειε να χαρακτηρίσει το
ίδιο γεγονοε με τον ακόλουθο τρόπο: για πρώτη φορά —κι αφτο
είναι το έργο του κινηματογράφου— ο άνθρωποε είναι σε θέση να
επιδράσει με όλη-του την προσωπικότητα ζωντανή, αλά χωριε την
"αίγλη"-της. Γιατί η αίγλη συνδέεται με το "εδώ" και το "τώρα"
του ανθρώπου. Δεν μπορεί να υπάρξει ομοίωμά-τηε. Η αίγλη, που
περιβάλει στη σκηνή τον Μάκβεθ, δεν μπορεί να διαχωριστεί απ'
την αίγλη που για το ζωντανό κοινό περιβάλει τον ηθοποιό που
παίζει τον Μάκβεθ. Ομωε η ιδιομορφία τηε κινηματογραφικής
λήψηε στο στούντιο έγκειται στο ότι στη θέση του κοινού τοπο-
θετεί τη μηχανή. Έτσι, η αίγλη που περιβάλει τον ερμηνεφτη δεν
μπορεί παρά να διαλυθεί —και μαζί-τηε ταφτόχρονα και η αίγλη
που περιβάλει τον ερμηνεβόμενο.

Το ότι ίσα-ίσα έναε δραματουργοε, όπωε ο ΤΓιραντέλο, εντοπίζει
άθελά-του στην ιδιομορφία του κινηματογράφου την αιτία τηε κρί-
σηε που βλέπουμε να μαστίζει το θέατρο, δεν είναι εκπληκτικό.
Δεν υπάρχει εντονότερη αντίθεση προε το έργο τέχνηε που επη-
ρεάζεται απ' την τεχνική αναπαραγωγή ή και προέρχεται απ α-
φτην —όπωε η κινηματογραφική ταινία— από αφτη του θεάτρου.
Οποιαδήποτε εμπεριστατωμένη εξέταση το επιβεβαιώνει αφτο.
Ειδικοί πάνω στα θέματα αφτα παρατηρητεε έχουν διαπιστώσει από
πόλου πως ο ηθοποιός του κινηματογράφου "σχεδόν πάντα επιτυγ-
χάνει την καλύτερη απόδοση, όταν παίζει όσο γίνεται λιγότερο...
Η τελεφταία εξέλιξη" εντοπίστηκε απ' τον Άρνχαϊμ το 1932 στο

"να χρησιμοποιείται ο ηθοποιός σαν ένα εξάρτημα, που επιλέγει
κανειε χαρακτηριστικά και ... τοποθετεί στην κατάληλη θέση"
(18). Με τοΰτο σχετίζεται στενότατα κάτι άλο. Ο ηθοποιός, που
δρα πάνω στη σκηνή, ταφτίζεται με τον ρόλο-του. Ο ηθοποιός
του κινηματογράφου πολύ συχνά δεν το καταφέρνει. Η ερμηνεία
του δεν είναι καθόλου ενιαία, αλά αποτελείται από πολες μεμο-
νωμένες επιδόσεις. ΤΓλάι. σε τυχαίουε παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη, όπωε το νοίκι του στούντιο, η διαθεσιμότητα του
παρτεναιρ, το ντεκόρ, κλπ., υπάρχουν στοιχειώδεις αναγκαιότη-
τες τηε μηχανηε, που αποσυνθέτουν το παίξιμο του ηθοποιού σε
μια σειρά από συναρμολογήσιμα επεισόδια. ΤΓρόκειται πάνω απ' ό-
λα για τον φωτισμό, που η εγκατάστασή-του κάνει αναγκαίο να
επιτυγχάνεται η αναπαράσταση ενοε περιστατικού, που στην οθό-
νη εμφανίζεται ενιαίο και σύντομο, με μια σειρά από μεμονωμένες
λήψεις, που πολες φορεε διαρκούν στο στούντιο ολόκληρεε ώρες.
Χωριε ν αναφέρουμε πιο προφανειε περιπτώσειε μοντάζ. Έτσι,
ίνα πήδημα απ' το παράθυρο μπορεί να γυριστεί στο στούντιο με
τη μορφή ενοε πηδήματοε απ' το ικρίωμα, ενώ η φυγή που επακο-
λουθεί μπορεί, αν το φέρει η ανάγκη, να γυριστεί βδομάδεε αρ-
γότερα σε εξωτερικό χώρο. Εξάλου είναι έφκολο να αναφέρει κα-
νειε ακόμα πιο παράδοξες περιπτώσεις. Μπορεί να ζητηθεί απ'
τον ηθοποιό να τρομάξει έπειτα από ένα χτύπημα στην πόρτα. Ί-
σως ο ηθοποιός να μην απέδωσε ικανοποιητικά αφτη την αντίδρα-
ση. Τότε ο σκηνοθέτης μπορεί να καταφύγει στο εξηε μέσο: κά-
ποια φορά, που ο ηθοποιοε βρίσκεται πάλι στο στούντιο, να βάλει
να πυροβολήσουν πίσω απ' την πλάτη-του χωριε να τον προειδο-
ποιήσουν. Το τρόμαγμα του ηθοποιού εκείνη τη στιγμή μπορεί να
κινηματογραφηθεί και να μονταριστεί στο φιλμ. Τίποτα δεν δεί-
χνει καθαρότερα πως η τέχνη έχει ξεφύγει απ' το βασίλειο της
ωραίας επίφασης, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ως ο μόνος χώρος
όπου μπορούσε να εβδοκιμήσει.

10
Η αμηχανία του ηθοποιού μπροστά στη μηχανή, όπωε την περιγρά-
φει ο ΤΤιραντέλο, έχει κατά βάση την ίδια φύση όπως η αμηχανία
του ανθρώπου μπροστά στο είδωλό-του στον καθρέφτη. Μόνο που
τώρα το είδωλο μπορεί να αποχωριστεί απ' αφτον και να μεταφερ-
θεί. Και να μεταφερθεί πού; Μπροστά στο κοινό (19). Η συνείδη-
ση τούτου του γεγονότος δεν αφήνει τον ηθοποιό του κινηματο-
γράφου ούτε στιγμή. Ο ηθοποιός του κινηματογράφου ξέρει πως,
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καθωε στέκεται μπροστά ατό φακό τηε κάμεραε, έχει να κάνει 0ε
τελεφταία ανάλυση με το κοινό: το κοινό των καταναλωτών, που
αποτελούν την αγορά. Η αγορά αφτη, στην οποία αποτείνεται όχι
μόνο με την εργατική-του δύναμη, αλά με όλο-του το είναι, του
είναι, τη στιγμή τηε προσπάθειάε-του που προορίζεται γι' αφτην,
το ίδιο απρόσιτη όσο και σ' ένα οποιοδήποτε ει"δοε που κατασκε-
βάζεται σ' ένα εργοστάσιο. Άραγε το γεγονοε αφτο δεν είναι
συνυπέφθυνο για το άγχος, τον καινούργιο φόβο που, σύμφωνα με
τον ΤΤιραντέλο, κυριέβει τον ηθοποιό μπροστά στον φακό; Ο κι-
νηματογράφοε απαντάει στη συρίκνωση τηε αίγληε με μια τεχνη-
τη προβολή τηε ΡΕΚ5ΟΝΑΙΙΤΥ έξω απ' το στούντιο, η λατρεία
του σταρ, που καλιεργείται απ' το κινηματογραφικό κεφάλαιο,
συντηρεί τη γοητεία τηε προσωπικότηταε, που από καιρό πια δεν
έγκειται παρά μόνο στη σαθρή γοητεία του εμπορεβματικού-τηε
χαρακτήρα. Όσο το κινηματογραφικό κεφάλαιο κρατάει τα ηνία,
δεν μπορεί κατά κανόνα να καταλογιστεί στον σημερινό κινημα-
τογράφο καμία άλη επαναστατική υπηρεσία εκτοε από την προώθη-
ση μιαε επαναστατικηε κριτικηε των παραδοσιακών αντιλήψεων
περί τέχνηε. Δεν αμφισβητούμε ότι, σε ειδικεε περιπτώσειε, ο
σημερινοε κινηματογράφοε μπορεί, πέρα απ' αφτο, να εβνοήσει
μια επαναστατική κριτική των κοινωνικών συνθηκών, ακόμα μάλι-
στα και των κατεστημένων σχέσεων ιδιοκτησίας. Αλά το σημείο
τούτο αποτελεί το κέντρο βάρουε τούτηε τηε μελέτηε εξίσου
λίγο όσο και τηε δυτικοεβρωπαϊκηε κινηματογραφικηε παραγωγηε.

Με την τεχνική του κινηματογράφου, ακριβωε όπωε και με την
τεχνική του αθλητισμού, σχετίζεται το γεγονοε πωε καθέναε α-
ντιμετωπίζει τιε επιδόσειε-τουε σχεδόν σαν ειδήμοναε. Δεν
χρειάζεται παρά ν' ακούσει κανειε μια παρέα από νεαρούς εφημε-
ριδοπώλεε να συζητούν τ αποτελέσματα μιαε ποδηλατοδρομίαε,
ακουμπώνταε στα ποδήλατά-τουε, για να κατανοήσει αφτο το γε-
γονοε . Δεν είναι τυχαίο που πόλοι εκδότεε εφημερίδων οργανώ-
νουν αγώνεε μεταξύ των εφημεριδοπωλών-τουε. Οι αγώνεε αφτοι
προκαλούν ζωηρό ενδιαφέρον μεταξύ των συμετεχόντων. Γιατί ο
νικητηε σ' αφτεε τιε διοργανώσειε έχει μια εφκαιρία να γίνει από
εφημεριδοπώληε ποδηλάτηε. Έτσι και τα κινηματογραφικά επίκαι-
ρα, για παράδειγμα, δίνουν στον καθένα μια εφκαιρία να γίνει α-
πό απλοε διαβάτηε κομπάρσοε στο σινεμά. Μπορεί μάλιστα έτσι,
κάτω από ορισμένεε συνθήκεε, να δει τον εαφτό-του ακόμα και σ'
ένα έργο τέχνηε —αε σκεφτούμε το "Τρία τραγούδια για τον Λέ-
νιν" του Βερτωφ ή το "ΒΟΚΙΝΑΟΕ" του 1βεν. Κάθε σύγχρονοε

άνθρωποε μπορεί να προβάλει την αξίωση να κινηματογραφηθεί.
Την αξίωση αφτη την παραστατικοποιει άριστα μια ματιά στην ι-
στορική θέση τηε σημερινηε φιλολογία*.

Επί αιώνεε τα πράγματα στη φιλολογία ήσαν έτσι, ώστε σ' ένα
μικρό αριθμό από γράφοντεε αντιστοιχούσε έναε χιλιάδεε φορεε
μίγαλύτεροε αριθμοε από αναγνώστεε. Οπότε, γύρω στα τέλη
του περασμένου αιώνα, συνέβη μια αλαγη. Με την όλο και μεγα-
λύτερη διάδοση του Τύπου, που έθετε στην διάθεση του αναγνω-
στικού κοινού κάθε τόσο και καινούργια πολιτικά, θρησκεφτικα,
βπιστημονικα, επαγγελματικά, τοπικά όργανα, άρχισαν να περ-
νούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του αναγνωστικού κοινού
—στην αρχή σποραδικά— στη μεριά των γραφόντων. Η διαδικασία
αφτη άρχισε όταν τουε άνοιξε ο ημερήσιοε Τΰποε το γραμα-
τοκιβώτιό-του, κι όπωε είναι σήμερα τα πράγματα δεν υπάρχει
σχεδόν κανέναε Εβρωπαίοε που να μετέχει στο εργασιακό κύκλωμα
και που να μη βρίσκει, καταρχη, κάποια εφκαιρία για να δημοσιέ-
ψβι μια εμπειρία απ' τη δουλειά-του, ένα παράπονο, ένα ρεπορ-
τάζ ή κάτι παρόμοιο. Μ' αφτο τον τρόπο η διάκριση ανάμεσα σε
συγγραφέα και κοινό είναι στα πρόθυρα τηε απώλειαε του θεμε-
λιακού-τηε χαρακτήρα. Καταλήγει να γίνει μια λειτουργική διά-
κριση, που παραλάζει από περίπτωση σε περίπτωση. Ο αναγνώστηε
είναι κάθε στιγμή έτοιμοε να γίνει γράφων. Σαν εμπειρογνώμοναε,
που έγινε κατανάγκη σ' ένα εξαιρετικά εξειδικεβμένο κύκλωμα
εργασίαε —έστω και σαν εμπειρογνώμοναε πάνω σε μια επιμέρουε
διαδικασία—, αποκτά πρόσβαση στον χώρο των συγγραφέων. Στη
Σοβιετικη Ένωση μιλάει η ίδια η εργασία. Και η αναπαράσταση
τηε με λόγια αποτελεί ένα μέροε απ' την ικανότητα, που είναι α-
παραίτητη για την επιτέλεσή-τηε. Η φιλολογική αρμοδιότητα δεν
θεμελιώνεται πια στην ειδική, αλά στην πολυτεχνική εκπαίδεφση,
κι έτσι γίνεται κοινό κτήμα (2Ο).

Όλα αφτα ισχύουν αναμφίβολα και για τον κινηματογράφο, όπου
μετατοπίσειε, που στη φιλολογία διάρκεσαν αιώνεε ολόκληρουε,
επιτελέστηκαν στη διάρκεια μιαε δεκαετία:. Γιατί στην πράξη
του κινηματογράφου —ιδιαίτερα του ρωσικού— η μετατόπιση αφτη
έχει σ' ορισμένα σημεία ήδη πραγματοποιηθεί. Ένα μέροε απ'
τουε ηθοποιουε που βλέπουμε στιε ρωσικεε ταινίεε δεν είναι η-
θοποιοί με τη δική-μαε ένοια, αλά άνθρωποι που υποδύονται τουε
Εαφτοΰε-τουε —και μάλιστα κατά κύριο λόγο στο προτσεε τηε ερ-
γασίαε-τουε. Στη Δυτική Εβρώπη η καπιταλιστική εκμετάλεφση

-26- -27-



του κινηματογράφου απαγορέβει την εκπλήρωση του νόμιμου αιτή-
ματος που προβάλει ο σημερινοε άνθρωπος /ία αναπαραγωγή του
εαφτού-του. Κάτω από αφτεε τιε συνθήκες η κινηματογραφική
βιομηχανία έχει κάθε συμφέρον να υποθάλπει τη συμετοχη των μα-
ζών με χιμαιρικεε ιδέεε και διφορούμενους συλογισμουε.

11
Μια κινηματογραφική λήψη, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομι-
λούσα ταινία, παρουσιάζει ένα θέαμα, που ποτέ και πουθενά πριν
δεν ήταν νοητό. Αποτελεί μια διαδικασία, στην οποία δεν υπάρ-
χει ούτε μια σκοπιά, απ όπου ο μηχανισμός λήψης που δεν ανήκει
στην υπόθεση της ταινίας καθεαφτη —οι φωτιστικές συσκεβεε, το
επιτελείο των τεχνικών, κλπ.— να μην υποπίπτει στην αντίληψη
του παρατηρητή (εκτοε κι αν η κόρη του ματιοΰ-του μπορεί να
συντονιστεί με τη μηχανή λήψηε). Το γεγονοε αφτο — περισότερο
από κάθε άλο— κάνει τις ομοιότητεε που ενδεχομένωε υπάρχουν
ανάμεσα σε μια σκηνή στο στούντιο και σε μια σκηνή στο παλκο-
σένικο επιφανειακές και ασήμαντες. Το θέατρο γνωρίζει καταρχη
τη θέση, απ' όπου τα τεκταινόμενα πάνω στη σκηνή δεν μπορούν
έφκολα ν αναγνωριστούν σαν επίπλαστα. Στη σκηνή τηε κινημα-
τογραφικής λήψης δεν υπάρχει τέτοια θέση. Η επίπλαστη φΰση
της κινηματογραφικής ταινίας είναι φύση δέφτερου βαθμού: είναι
αποτέλεσμα του κατ. Αφτο σημαίνει: Στο κινηματογραφικό στού-
ντιο η μηχανή έχει διεισδύσει τόσο βαθιά στην πραγματικότητα,
ώστε η γνήσια, η ατταλαγμένη απ' το ξένο σώμα τηε μηχανηε άπο-
ψή-τηε είναι αποτέλεσμα μιαε ειδικής διαδικασίας, δηλαδή τηε
λήψηε απ' τη φωτογραφική μηχανή και του μονταρίσματος τηε ει-
κόναε με άλεε εικόνεε του ίδιου είδουε. Η απαλαγμένη απ' τη
μεσολάβηση τηε μηχανηε άποψη τηε πραγματικότηταε γίνεται εδώ
η πιο τεχνητή-τηε άποψη, και το θέαμα τηε άμεσηε πραγματικό-
τητας γίνεται γαλάζιο λουλούδι στη χώρα τηε τεχνολογίαε.

Η κατάσταση αφτη, που τόσο διαφέρει από εκείνη του θεάτρου,
γίνεται ακόμα πιο διαφωτιστική όταν συγκριθεί με την κατάσταση
που επικρατεί στη ζωγραφική. Εδώ πρέπει να ρωτήσουμε: ποια
σχέση έχει ο οπερατερ με τον ζωγράφο; Για ν' απαντήσουμε, αε
μαε επιτραπεί μια βοηθητική κατασκεβη, που στηρίζεται στην έ-
νοια του χειρουργού. Ο χειρουργοε παριστάνει τον ένα πόλο μιαε
διάταξηε, στηε οποίαε τον άλο πόλο στέκει ο μάγος. Η στάση
του μάγου, που γιατρέβει έναν άρωστο με την επίθεση του χεριού

ίου, διαφέρει απ' τη στάση του χειρουργού, που κάνει επέμβαση
οίο εσωτερικό του αρώστου. Ο μάγοε διατηρεί τη φυσική απόστα-
ι)ΐ| ανάμεσα σ' αφτον και τον άρωστο' ακριβέστερα, την ελατώνει
πολύ λίγο —με: την επίθεση του χερι»ύ-του— και τη μεγαλώνει
πολύ —με το κύρος-του. Ο χειρουργός ενεργεί αντίστροφα: ελα-
ιΟνει πολύ την απόσταση απ τον άρωστο —διεισδύοντας στο εσω-
τ«ρικό-του— και τη μεγαλώνει λίγο —με την προφυλακτικότητα,
μ» την οποία κινείται το χέρι-του ανάμεσα στα όργανα. Με δυο
λό/ια: σε αντίθεση με τον μάγο (του οποίου προέκταση είναι ο
«ρακτικοε γιατροε) ο χειρουργοε στην κρίσιμη στιγμή αρνείται
ν' αντιμετωπίσει τον άρωστο σαν άνθρωπος τον άνθρωπο" αντί γι'
ιιφτο διεισδύει χειρουργικά μέσα-του. —Η σχέση του μάγου με το
χίΐρουργο είναι η σχέση του ζωγράφου με τον οπερατερ. Ο ζω-
γράφος τηρεί κατά την εργασία-του μια φυσική απόσταση από το
αντικείμενο, ο οπερατερ αντίθετα διεισδύει βαθιά στο πλέγμα
των αντικειμένων (21). Οι εικόνες που αποκομίζουν οι δυό-τους
διαφέρουν αφάνταστα. Η εικόνα του ζωγράφου είναι ολοκληρωμέ-
νη, η εικόνα του οπερατερ είναι κατακερματισμένη και τα κομά-
τια-της πρέπει να συναρμολογηθούν σύμφωνα μ' ένα καινούργιο
νόμο. Γι αφτο το λόγο η κινηματογραφική απεικόνιση της πραγ-
ματικότηταε είναι ασύγκριτα σημαντικότερη για τον σημερινό
άνθρωπο, γιατί δίνει την απαλαγμένη απ' τη μεσολάβηση τηε μη-
χανηε άποψη τηε πραγματικότηταε, που ο σημερινοε άνθρωπος
ίχει δικαίωμα να ζητήσει απ' το έργο τέχνηε, ακριβωε χάρη στην
κντονότατη διαπλοκή-τηε με τη μηχανή.

12
Η τεχνική αναπαραγωγιμότητα του έργου τέχνης αλάζει τη σχέση
τηε μάζας με την τέχνη. Από οπισθοδρομική, όπως για παράδειγ-
μα μπροστά σ' έναν ΤΤικάσο, η σχέση αφτη γίνεται προοδεφτικη,
όπως για παράδειγμα μπροστά σ έναν Τσάπλιν. Η προοδεφτικη συ-
μπεριφορά εν προκειμένω χαρακτηρίζεται απ' το ότι η ψυχαγωγία
κατά τη θέαση και βίωση συνδέεται άμεσα και στενά με τη στάση
του εμπειρογνώμονα κριτή. Η σύνδεση αφτη είναι μια σημαντική
κοινωνική ένδειξη. Γιατί όσο περισότερο μειώνεται η κοινωνική
σημασία μιας τέχνης, τόσο περισότερο διαχωρίζονται η κριτική και
η απολαφσιακη στάση του κοινού. Το συμβατικό απολαμβάνεται ά-
κριτα, το πραγματικά καινούργιο κριτικάρεται μ' αντιπάθεια. Στον
κινηματογράφο η κριτική και η απολαφσιακη στάση του κοινού
συμπίπτουν. Και μάλιστα το αποφασιστικό γεγονοε στην προκειμέ-
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νη περίπτωση είναι πωε στην αίθουσα του κινηματογράφου περισό-

τερο απ' οπουδήποτε αλου οι αντιδράσει: των μεμονωμένων ατό-
μων, το άθροισμα των οποίων αποτελεί τη μαζική αντίδραση του
κοινού, καθορίζονται εκ των προτέρων απ' την άμεσα επικείμενη

μαζικοποίησή-τουε. Και καθωε εκδηλώνονται, αφτοελέγχονται.
Κι εδώ επίσηε η σύγκριση με τη ζωγραφική είναι χρήσιμη. Ο ζω-
γραφικοε πίνακαε πρόβαλε πάντα το έντονο αίτημα να παρατηρεί-
ται από έναν ή από λίγουε. Η ταφτόχρονη θέαση ζωγραφικών πι-
νάκων από ένα μεγάλο κοινό, πράγμα που γινόταν στον 19ο αιώ-

να, είναι ένα απ' τα πρώτα συμπτώματα τηε κρίσηε τηε ζωγραφι-
κηε, που καθόλου δεν προκλήθηκε μόνον απ' τη φωτογραφία, αλά
σχετικά ανεξάρτητα απ' αφτην, εξαιτίαε τηε απαίτησηε που πρό-

βαλε τώρα το έργο τέχνηε πάνω στη μάζα.

Απ' την ίδια-τηε τη φύση η ζωγραφική δεν ε,ίναι σε θέση ν' αποτε-

λέσει αντικείμενο ταφτόχρονηε συλογικηε αντιμετώπισηε, όπωε
συνέβαινε ανέκαθεν με την αρχιτεκτονική, όπωε συνέβαινε άλοτε
με το έποε, όπωε συμβαίνει σήμερα με την κινηματογραφική ται-
νία. Κι όσο λίγο κι αν από το γεγονοε αφτο καθεαφτο μπορούμε
να βγάλουμε συμπεράσματα για τον κοινωνικό ρόλο τηε ζωγραφι-

κηε, ωστόσο εμφανίζεται σαν ένα σοβαρό μειονέκτημα αφτη τη
στιγμή, που η ζωγραφική, εξαιτίαε ειδικών περιστάσεων και κατά
κάποιο τρόπο αντίθετα με τη φύση-τηε, αντιμετωπίζει άμεσα τιε
μάζεε. Στιε εκλησίεε και τα μοναστήρια του Μεσαίωνα και στιε

πριγκηπικεε αβλεε ώε τα τέλη του 18ου αιώνα η συλογικη θέαση
ζωγραφικών πινάκων δεν γινόταν ταφτόχρονα, αλά με τη μεσολά-
βηση ιεραρχικών διαβαθμίσεων. Αν αφτο άλαξε, εκδηλώνεται μ'
αφτο τον τρόπο η ιδιόμορφη σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκη η
ζωγραφική εξαιτίαε τηε τεχνικηε αναπαραγωγιμότηταε τηε εικό-

ναε. Αλά όσο κι αν επιχείρησαν να την φέρουν κοντά στιε μάζεε
σε γκαλερί και σε σαλόνια, δεν υπήρχε κανέναε τρόποε να αφτο-
οργανωθουν και να αφτοελεγχθουν οι μάζεε κατά τη θέασή-τηε
(22). Έτσι, είναι αναπόφεφκτο το ίδιο κοινό, που αντιδρά προο-

δεφτικα μπροστά σε μια γκροτέσκα ταινία, να γίνεται οπισθοδρο-

μικό μπροστά στον σουρεαλισμό.

13
Τα χαρακτηριστικά τηε κινηματογραφικηε ταινίαε δεν βρίσκονται
μόνο στον τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωποε τοποθετείται απέναντι
στη μηχανή λήψηε, αλά και στον τρόπο που με τη βοήθεια αφτηε

τηε μηχανηε απεικονίζει τον κόσμο. Μια ματιά στη φυσιολογία
των αισθήσεων μαε υπογραμίζει την ικανότητα τηε μηχανηε να ε-
ξερεβνα. Μια ματιά στην ψυχανάλυση υπογραμίζει αφτη την ικα-
νότητα από άλη πλεβρα. ΤΤράγματι, ο κινηματογράφοε εμπλούτισε

τον κόσμο των ανθρώπινων αισθήσεων με μεθόδουε, που μπορούν
να παραληλι στουν με τιε μεθόδουε τηε φροϋδικής θεωρίαε. ΊΤριν
από πενήντα χρόνια ένα γλωσικο λάθοε κατά την ομιλία περνούσε
λίγο πολύ απαρατήρητο. Αν άνοιγε μονομιαε βαθΰτερεε προοπτι-
κεε στην ομιλία, που προηγουμένωε κυλούσε σ' επιφανειακό επί-

πεδο, αφτο γινόταν κατ' εξαίρεση. Με την "Ψυχοπαθολογία τηε
καθημερινηε ζωηε" όλα αφτα άλαξαν. Το έργο αφτο απομόνωσε και
ταφτόχρονα έκανε αναλύσιμα πράγματα, που προηγουμένωε συμ-

πλέανε απαρατήρητα στο πλατύ ρέβμα του αισθητού. Ο κινηματο-
γράφοε, σ' όλο το πλάτοε του οπτικού αισθητού κόσμου, και τώρα
και του ακουστικού επίσηε, είχε σαν συνέπεια μια παρόμοια εμ-
βάθυνση τηε αισθητηριακηε αντίληψηε. Το ότι τα κινηματογραφι-
κά έργα είναι πολύ ακριβέστερα και μπορούν ν' αναλυθούν από
πολύ περισότερεε σκοπιεε απ' ό,τι τα ζωγραφικά ή τα θεατρικά
ίργα, δεν είναι παρά η άλη πλεβρα αφτου του γεγονότοε. Ωε
προε τη ζωγραφική, εκείνο που κάνει πιο αναλυτικό το κινηματο-
γραφικό έργο είναι η ασύγκριτα ακριβέστερη περιγραφή τηε δε-
δομένηε κατάστασηε. Ωε προε το θέατρο, η μεγαλύτερη αναλυτι-
κότητα του κινηματογραφικού έργου οφείλεται στη μεγαλύτερη
δυνατότητά-του ν απομονώνει. Το γεγονοε αφτο έχει —πράγμα

που αποτελεί την κύρια σημασία-του— την τάση να προάγει τη
διείσδυση τηε επιστήμηε στην τέχνη και το αντίστροφο. ΤΤράγ-
ματι, είναι σχεδόν αδύνατο πια να καθορίσει κανειε, προκειμέ-

νου για μια στάση, που διαγράφεται καθαρά μέσα στα πλαίσια μιαε
ορισμένηε κατάστασηε όπωε έναε μυε στο σώμα, για ποιο λόγο
μαε συναρπάζει: χάρη στην καλιτεχνικη αξία-τηε ή χάρη στην ε-
πιστημονική αξιοποιησιμότητά-τηε. Μια απ' τιε επαναστατικεε
λειτουργίεε του κινηματογράφου θα είναι η κατάδειξη τηε τα-
φτότηταε ανάμεσα στην καλιτεχνικη και την επιστημονική αξιο-
ποίηση τηε φωτογραφίαε, που προηγουμένωε διαχωρίζονταν συνή-
θωε (23). '

Ο κινηματογράφοε, ενώ απ' τη μια μεριά, με τα "γκρο-πλαν", με
τον τονισμό κρυμένων λεπτομερειών στα αντικείμενα καθημερινηε
χρήσηε, με την εξερέβνηση συνηθισμένων χώρων κάτω απ' τη με-
γαλοφυή καθοδήγηση του φακού, αφξάνει την κατανόηση των ανα-
γκαιοτητών, που διέπουν την ύπαρξή-μαε, καταφέρνει απ' την ά-
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λη μεριά να μαε εξασφαλίσει τεράστια και αφάνταστη ελεφθερία
κινήσεων ί Τα καπηλεία και οι λεωφόροι-μαε, τα γραφεία και τα ε-
πιπλωμένα-μας δωμάτια, οι σιδηροδρομικοί-μας σταθμοί και τα
εργοστάσιά-μας έδειχναν να μας περικυκλώνουν ασφυκτικά. Και
να που ήρθε ο κινηματογράφοι κι ανατίναξε αφτη τη φυλακή με το
δυναμίτη των δεκάτων του δεφτερολέπτου, κι έτσι τώρα εμείς,
ανάμεσα στα σκόρπια συντρίμια-τηε, ξεκινάμε αμέριμνοι για τα-
ξίδια γεμάτα περιπέτειες. Με το γκρο-πλαν διαστέλεται ο χώρος,
με το ρελαντί η κίνηση. Και καθώς η μεγέθυνση δεν είναι μόνο
μια απλή διασάφηση αφτου που έτσι κι αλιως βλέπει κανείς ασαφώς,
αλά φέρνει στο φως ολότελα καινούργιες δομές της ύλης, έτσι
και το ρελαντί δεν περιορίζεται να φέρει στο φως γνωστές κινή-
σεις, αλά ανακαλύπτει σ' αφτες τις γνωστές ολότελα άγνωστες,
"που δεν εμφανίζονται με κανένα τρόπο σαν επιβραδύνσεις γρή-
γορων κινήσεων, αλά σαν διολισθήσεις, σαν αιωρηθείς, σαν υπερ-
κόσμιες κινήσεις" (24). Έτσι γίνεται φανερό πως η φΰση που μι-
λάει στην κάμερα δεν είναι η ίδια μ' αφτη που μιλάει στο μάτι.
Είναι διαφορετική κυρίως για τον λόγο πως στη θέση ενός χώρου,
που διυφαίνεται με το συνειδητό του ανθρώπου, μπαίνει έναε χώ-
ρος που συνυφαίνεται με το ασυνείδητό-του. Όσο συνηθισμένο κι
αν είναι να συνειδητοποιεί κανείς, έστω και χονδρικά, το βάδι-
σμα των ανθρώπων, ωστόσο σίγουρα δεν ξέρει τίποτα για τη στάση
τους στο κλάσμα του δεφτερολέπτου που γίνεται ο διασκελισμός.
Οσο κι αν μαε είναι οικεία χονδρικά η κίνηση που κάνουμε για να
πιάσουμε τον αναπτήρα ή το κουτάλι, δεν ξέρουμε ωστόσο σχεδόν
τίποτα για το τί συμβαίνει ανάμεσα στο χέρι και στο μέταλο, κι
ακόμα λιγότερο για το πώε σχετίζεται αφτο με τιε διάφορες θυμι-
κές καταστάσεις, στιε οποίεε βρισκόμαστε. Εδώ επεμβαίνει η κά-
μερα με τα βοηθητικά-τηε μέσα, τα ζουμ, τα στοπ-καρε, την α-
πομόνωση, την επιτάχυνση και την επιβράδυνση τηε κίνησης, τη
μεγέθυνση και τη σμίκρυνση. Μας δείχνει το οπτικά ασΰνειδο,
όπως η ψυχανάλυση μας δείχνει το ενστικτικα ασύνειδο.

14
Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της τέχνης ήταν ανέκαθεν
να δημιουργεί μια ζήτηση, για την πλήρη ικανοποίηση της οποίας
δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα (25). Η ιστορία κάθε μορφής τέχνης
περνάει κρίσιμες περιόδους, κατά τις οποίεε η μορφή αφτη τέ-
χνηε προσπαθεί να πετΰχει αποτελέσματα, που κατανάγκη μόνο
με μια αλαγη του τεχνικού πρότυπου, δηλαδή με μια καινούργια

μορφή τέχνηε, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι εξωφρενισμοι
και οι χοντροκοπιεε της τέχνηε, που δημιουργούνται έτσι, ιδιαί-
Γ·ρα στιε περιόδους παρακμής, προέρχονται στην πραγματικότη-
ιιι απ' το πλουσιότατο ιστορικό κέντρο δυνάμεων της τέχνης. Η
«ίο πρόσφατη μορφή τέχνης που έβριθε από τέτοιους βαρβαρισμούς
ήταν ο ντανταΐσμοε. Το κίνητρό-του μόλις τώρα γίνεται αντιλη-
πτό: ο ντανταΐσμος προσπάθησε να παραγάγει τα αποτελέσματα,
«ου το κοινό αναζητάει σήμερα στον κινηματογράφο, με τα μέσα
ι ης ζωγραφικής (ή και της λογοτεχνίας).

Κίίθε εξ ολοκλήρου καινούργια, ρηξικέλεφθη παραγωγή ζήτησης
Λ «ν μπορεί παρά να ξεπεράσει το στόχο-της. Αφτο κάνει κι ο
ντανταΐσμος, στο μέτρο που θυσιάζει τις αγοραίες αξίες, που
προσιδιάζουν σε τόσο υψηλό βαθμό στην κινηματογραφική ταινία,
)Ία χάρη σημαντικών προθέσεων —που φυσικά δεν τις συνειδητο-
ποιεί με τη μορφή που περιγράψαμε εδώ. Οι ντανταΐστες έδωσαν
οτην εμπορική αξιοποιησιμόΤητα των έργων-τους πολύ λιγότερο
βάρος απ' όσο στην ακαταληλότητά-τους να χρησιμοποιηθούν σαν
κντικείμενα ενατενιστικηε περισυλογης. Την ακαταληλότητα α-
φτη προσπάθησαν μεταξύ άλων να την πετύχουν με ένα καταρχη
«ξιφτελισμο του υλικού-τους. Τα ποιήματά-τουε είναι ασυνάρ-
τητα, περιέχουν άσεμνες αποστροφεε και κάθε νοητό κατακάθι
της γλώσας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πίνακές-τους, πάνω
οτους οποίους προσαρμόζουν κουμπιά ή εισιτήρια. Αφτο που πε-
ι υχαίνουν με τέτοια μέσα είναι μια αλύπητη καταστροφή της αί-
γλης των δημιουργημάτων-τους, πάνω στα οποία αποτυπώνουν, με
τα μέσα της παραγωγής, το στίγμα του αντίγραφου. Μπροστά σ'
Ινα γλυπτό του Αρπ ή ένα ποίημα του Άβγουστου Στραμ είναι α-
(ιόνατο ν' αφτοσυγκεντρωθει κανείς με την ησυχία-του και να πά-
ρ«ι κάποια θέση, όπως κάνει μπροστά σ' ένα πίνακα του Ντεραιν
ή ένα ποίημα του Ρίλκε. Στην πνεβματικη απορόφηση, που με τον
ικφυλισμο της αστικής τάξης έγινε σχολή αντικοινωνικής συμπε-
ριφοράς, αντιπαρατάσεται ο περισπασμος σαν ένα είδος κοινωνι-
κηε συμπεριφοράς (26). ΤΓράγματι, οι ντανταΐστικεε εκδηλώσεις
§/γυούνταν έναν έντονο περιΟπασμο, κάνοντας το έργο τέχνης ε-
ιτίκεντρο σκανδάλου. Το έργο τέχνης έπρεπε προπάντων να εκ-
πληρώνει μια λειτουργία: να προκαλεί τη δημόσια αγανάκτηση.

Λπο ελκυστικό θέαμα ή πειστικό συνδυασμό ήχων οι ντανταΐστεε
Ι κάνα ν το έργο τέχνης οβίδα. Έσκαγε πάνω στον παρατηρητή.
Απέκτησε μια απτικη ιδιότητα. Μ' αφτο τον τρόπο εβνόησε τη
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ζήτηση της κινηματογραφικής ταινίας, της οποίας το περισπαστι-
κο στοιχείο είναι κατά κύριο λόγο επίσης απτικο, δηλαδή βασίζε-
ται στην εναλαγη των χώρων και των οπτικών γωνιών, που εισδύ-
ουν στον θεατή σαν ωστικα κύματα. Ας συγκρίνουμε την οθόνη,
πάνω στην οποία παίζεται η ταινία, με τον μουσαμά, πάνω στον
οποίο βρίσκεται η ζωγραφική εικόνα. Ο τελεφταίος καλεί τον πα-
ρατηρητή να διαλογιστεί* μπροστά-του μπορεί ν' αφεθεί ανενό-
χλητος στον ειρμό των σκέψεών-του. Μπροστά στην κινηματογρα-
φική εικόνα αφτο είναι αδύνατο. ΤΤριν καλα-καλα τη συλάβει, α-
φτη έχει μεταμορφωθεί.. Δεν μπορεί να την καθηλώσει. Ο Ντυα-
μελ, που μισεί τον κινηματογράφο και δεν κατάλαβε τίποτα απ'τη
σημασία-του, αλά κατάλαβε μερικά πράγματα απ' τη δομή-του,
περιγράφει τούτο το γεγονός με την παρατήρηση: "Δεν μπορώ πια
να σκεφτώ αφτο που θέλω να σκεφτώ. Οι κινούμενες εικόνες πή-
ραν τη θέση των ακέφεών-μου" (27). ΤΤραγματικα, ο ειρμός των
σκέψεων αφτου που παρατηρεί τις εικόνες αφτες διακόπτεται α-
μέσως απ' την αλαγή-τους. Σ' αφτο βασίζεται το σοκ που προκα-
λεί η κινηματογραφική ταινία, που όπως κάθε σοκ απαιτεί για την
αντιμετώπισή-τουεντεταμένηπνεβματικη εγρήγορση (28). Χάρη
στην τεχνική δομή-της η κινηματογραφική ταινία απελεφθέρωσε
το φυσικό σοκ, που ο ντανταΧΟμος κατά κάποιο τρόπο κρατούσε
κλεισμένο μέσα στο ηθικό σοκ, απ' αφτο το περίβλημα (29).

15
Η μάζα είναι μια μήτρα, απ' την οποία ολόκληρη η παραδοσιακή
στάση απέναντι στα έργα τέχνης βγαίνει σήμερα ξαναγενημένη.
Η ποσότητα μετατράπηκε σε ποιότητα: οι πολύ μεγαλύτερες μά-
ζες των μετεχόντων δημιούργησαν ένα καινούργιο είδος μέθεξης.
Δεν πρέπει να παραπλανά τον παρατηρητή το ότι η μέθεξη αφτη
εμφανίζεται αρχικά με μια μορφή δυσφημισμένη. Ωστόσο δεν έ-
λειψαν εκείνοι που επιμένουν με πάθος σ' αφτην ακριβώς την επι-
φανειακή πλεβρα του ζητήματος. Ανάμεσά-τους ο Ντυαμελ εκ-
φράστηκε με τον πιο ακραίο τρόπο. Αφτο που καταλογίζει στον
κινηματογράφο είναι το είδος της μέθεξης, που ξυπνάει στις μά-
ζες. Αποκαλεί τον κινηματογράφο "μια διασκέδαση για είλωτες,
μια ψυχαγωγία για αμόρφωτα, άθλια, αποχαβνωμένα πλάσματα, που
φθείρονται απ' τις έγνοιες-τους ..., ένα θέαμα, που δεν απαιτεί
καμία αφτοσυγκέντρωση, που δεν προϋποθέτει καμία νοημοσύνη
..., δεν ανάβει κανένα φως στις καρδίες και δεν ξυπνάει άλες
ελπίδες εκτός απ' τη γελοία να γίνει κανείς κάποια μέρα σταρ

»»ιο Λος Άντζελες" (3Ο). Βλέπουμε πως πρόκειται κατά βάθος
Γ ΐ ι ι το παλιό παράπονο πως οι μάζες ζητούν διασκέδαση, ενώ η
ι ίχνη απαιτεί απ' τον παρατηρητή αφτοσυγκέντρωση. ΤΓρόκειται
μα Ιναν κοινό τόπο. Απομένει μόνο το ερώτημα, αν αφτος ο κοι-
νοί τόπος προσφέρει κάποια βάση για την έρεβνα. Εδώ πρέπει να
κοιτάξουμε πιο προσεκτικά . Η διασκέδαση κι η αφτοσυγκέντρωση
Ρ(>Λ»Μονται μεταξΰ-τους σε μια αντίθεση, που επιτρέπει την ακό-
λουθη διατύπωση: Αφτος που αφτοσυγκεντρώνεται μπροστά στο
Ιργο τέχνης, απόροφάται απ' αφτο· βυθίζεται σ' αφτο το έργο,
Λιιυν διηγείται ο μύθος για έναν κινέζο ζωγράφο στη θέα του ε-
ι όψου πίνακά-του. Αντίθετα, η μάζα που βρίσκεται σε κατάοτα-
«η πκρισπασμου αποροφα το έργο τέχνης. Το πιο χειροπιαστό πα-
(Μΐίιίΐ^μα είναι οι οικοδομές. Η αρχιτεκτονική αποτελούσε ανέ-
ΜΐιΟβν το πρότυπο ενός έργου τέχνης, το οποίο αντιμετωπίζεται
μ* διάχυση της προσοχής και συλογικα. Οι νόμοι της αντιμετώπι-

είναι διδακτικότατοι.

Οι οικοδομές συνοδέβουν την ανθρωπότητα απ' την προϊστορία
Η)Ϊ ακόμα. ΊΤολες μορφές τέχνης γενήθηκαν και πέθαναν. Η τρα-
(-υί>ια προβάλει με τους ΊΕληνες για να σβήσει μαζί-τους και να
ιιναβιώσει έπειτα από αιώνες μόνον ως προς τους κανόνες-της.
Ιο ίττος, που η καταγωγή-του βρίσκεται στη νεανική ηλικία των
λ<ιων, σβήνει στην Εβρώπη με το τέλος της Αναγένησης. Η πινα-
•«ι̂ ραφία είναι δημιούργημα του Μεσαίωνα, και τίποτα δεν της
«Τ^υάται. αέναη διάρκεια. "Ομως η ανάγκη των ανθρώπων για
<)Γ</η είναι διαρκής. Η οικοδομική τέχνη δεν παράκμασε ποτέ.
II ιστορία-της είναι μακρότερη απ οποιασδήποτε άλης τέχνης και
ΐ| βπίδρασή-της έχει σημασία για κάθε προσπάθεια κατανόησης
ι ης σχέσης των μαζών με το έργο τέχνης. Οι οικοδομές αντιμε-
ιωπίζονται με διπλό τρόπο: με τη χρήση και με τη θέαση. Ή κα-
λύτερα: τακτικά και οπτικά. Δεν υπάρχει καμία ένοια για μια τέ-
ιοια αντιμετώπιση, αν την αντιλαμβάνεται κανείς με τις κατηγο-
ρίες της αφτοσυγκέντρωσης, όπως π. χ. συμβαίνει με ταξιδιώτες
που στέκουν μπροστά σε ξακουστές οικοδομές. Στην τακτική πλε-
βρα δηλαδή δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο αφτου που στην οπτι-
κή πλεβρα είναι η ενατένιση . Η τακτική αντιμετώπιση δεν γίνεται
τόσο δια της προσοχής όσο και δια της έξης . Ως προς την αρχιτε-
κτονική μάλιστα αφτη η τελεφταία καθορίζει κατά πολύ την οπτι-
κή αντιμετώπιση . Ακόμα κι αφτη γίνεται εξαρχής πολύ λιγότερο
με μια έντονη προσοχή παρά με μια φεβγαλέα παρατήρηση. Αφτος
όμως ο τρόπος αντιμετώπισης που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονι-
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κη έχει, κάτω από ορισμένες συνθήκες, κανονική αξία. Γιατί τα
προβλήματα που τίθενται στις ανθρώπινες αισθήσεις σε περιόδουε
ιστορικών καμπών είναι αδύνατο να λυθούν με την απλή οπτική,
δηλαδή με την ενατένιση. Επιλύονται σιγα-σιγα υπό την καθοδή-
γηση τηε τακτικηε αντιμετώπισης, με τον εθισμό.

Ακόμα κι ο αφηρημένος μπορεί να εθιστεί. Μάλιστα, το γεγονοε
ότι ορισμένα προβλήματα μόνο σε κατάσταση διάχυσηε τηε προσο-
χής μπορούν να λυθούν αποδείχνει πως η επίλυσή-τουε έχει γίνει
συνήθεια. Με τη διάχυση, στη μορφή που την προσφέρει η τέχνη,
ελέγχεται αφανωε κατά πόσο τα καινούργια προβλήματα της αι-
σθητηριακής αντ Ιληψης έχουν γίνει επιλΰσιμα. Επειδή εξάλου για
το μεμονωμένο άτομο υπάρχει ο πειρασμός ν' αντιπαρέρχεται τέ-
τοια προβλήματα, η τέχνη θα καταπιαστεί με τα δυσκολότερα και
σημαντικότερα απ' αφτα εκεί όπου μπορεί να κινητοποιήσει τις
μάζες, πράγμα που κάνει σήμερα με τον κινηματογράφο. Η αντι-
μετώπιση μέσω της διασκέδασης, που γίνεται αισθητή με όλο και
μεγαλύτερη ένταση σ' όλουε τους τομειε τηε τέχνης κι είναι σύμ-
πτωμα ριζικών μεταβολών στον τρόπο αισθητηριακηε αντίληψης,
βρίσκει στον κινηματογράφο το καθαφτο όργανό-τηε. Με το σοκ,
που προκαλεί, η κινηματογραφική ταινία ανταποκρίνεται σ' αφτη
τη μορφή αντιμετώπισης. Ο κινηματογράφος εκτοπίζει τη λατρε-
φτικη αξία όχι μόνο με το να κάνει το κοινό γνωμοδότη, αλά και
με το ότι η γνωμοδοτική αφτη στάση κατά την προβολή της ταινί-
ας δεν προϋποθέτει προσοχή. Το κοινό είναι εξεταστής, αλά ένας

εξεταστής με περισπασμένη την προσοχή-του.

Επίλογος

Η αφξανόμενη προλεταριοποίηση των σημερινών ανθρώπων κι ο αφ-
ξανόμενοε σχηματισμοε μαζών είναι δυο πλεβρεε του ίδιου και
του αφτου φαινομένου. Ο φασισμός προσπαθεί να οργανώσει τιε
νεοδημιούργητεε προλεταριοποιημένες μάζες, χωρίς να θίξει τις
σχέσεις ιδιοκτησίας, προς την άρση των οποίων αφτεε ωθούν. Η
επαγγελία-του είναι να βρουν οι μάζεε ένα τρόπο έκφρασης (χω-
ριε καθόλου να βρουν το δίκιο-τουε) (31). Οι μάζεε έχουν το δι-
καίωμα τηε αλαγηε των σχέσεων ιδιοκτησίας" ο φασισμός προσπα-
θεί να τους δώσει μια έκφραση με τη διατήρηση των σχέσεων α-
φτων. Ο φασισμός κατά συνέπεια καταλήγει στην αισθητικοποίηση
τηε πολιτικηε ζωηε. Στον βιασμό των μαζών, τιε οποίεε εξανδρα-

«οίιΐζει με τη λατρεία ενοε φύρερ, αντιστοιχεί ο βιασμοε ενοε
μηχανισμού, που υποτάζει στην παραγωγή λατρεφτικων αξίων.

οι προσπάθειεε για την αισθητικοποίηση τηε πολιτικηε κο-
ρυφώνονται σ' ένα σημείο. Το σημείο αφτο είναι ο πόλεμοε. Ο
«Λλβμοε, και μόνον ο πόλεμος, παρέχει τη δυνατότητα να δοθεί
ι)« μαζικά κινήματα μεγίστης κλίμακαε έναε σκοποε, χωριε τα-
ίρι άχρονα να θίγουν οι κατεστημένεε σχέσεις ιδιοκτησίας. Αφτη
«ίναι η πολιτική διατύπωση τοΰτηε τηε κατάστασηε. Απ την
«λίβρα της τεχνικής, διατυπώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Μό-
νον ο πόλεμος παρέχει τη δυνατότητα να επιστρατεφτουν όλα τα
τίχνικα μέσα του παρόντος χωρίς να θίγουν οι σχέσεις ιδιοκτησί-
ας . Ενοείται πως η αποθέωση του πολέμου απ' τον φασισμό δεν
χρησιμοποιεί αφτα τα επιχειρήματα . Ωστόσο μια ματιά σ' αφτην
«ίναι διδακτική. Στο μανιφέστο του Μαρινέτι για τον αποικιακό
ηόλεμο στην Αιθιοπία διαβάζουμε: "Επί 27 χρόνια εμειε οι φου-
ιουριστεε ξεσπαθώνουμε ενάντια στην αντίληψη πωε ο πόλεμοε
«ίναι αντιαισθητικός . . . Κατά συνέπεια διαπιστώνουμε: ... Ο
πόλεμοε είναι ωραίοε, γιατί χάρη στιε αντιασφυξιογόνεε μάσκες,
κι μεγάφωνα που σκορπίζουν τον τρόμο, τα φλογοβόλα και τα μι-
κρά τανκε εδραιώνει την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στην κα-
Ουποταγμένη μηχανή. Ο πόλεμοε είναι ωραίοε, γιατί εγκαινιάζει
την πολυπόθητη μεταλοποίηΟη του ανθρώπινου κορμιού. Ο πόλε-
μοε είναι ωραίος, γιατί εμπλουτίζει ένα ανθόσπαρτο λιβάδι με
ι ιέ ορχιδέες των πολυβόλων. Ο πόλεμοε είναι ωραίοε, γιατί συ-
ντονίζει τουε πυροβολισμουε, τιε κανονιεε, τιε ανάπαβλεε του
ιτυροε , τα αρώματα και την πτωμαΐνη σε μια συμφωνία . Ο πόλεμοε
βίναι ωραίοε, γιατί δημιουργεί καινοΰργιεε αρχιτεκτονικεε , όπωε
η αρχιτεκτονική των μεγάλων τανκε, των γεωμετρικών σχηματι-
σμών στους οποίους πετάνε τα σμήνη των αεροπλάνων, του κα-
ιτνου που ανεβαίνει σπειροειδως πάνω από πυρπολημένα χωρία και
πολες άλεε . . . ΤΤοιητες και καλιτέχνεε του φουτουρισμου . . .
να θυμάστε τοΰτεε τιε βασικές αρχεε τηε αισθητικηε του πολέ-
μου, ώστε ο αγώναε-σαε για μια καινούργια ποίηση και μια και-
νούργια πλαστική ... να φωτίζεται απ' αφτεε 1" (32)

Τούτο το μανιφέστο έχει το προσόν της σαφήνειας . Η προβλημα-
τική-του αξίζει την προσοχή του διαλεκτικού. Γι' αφτον, η αι-
σθητική του σύγχρονου πολέμου εμφανίζεται ωε εξής: Όταν η
φυσική αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων παρεμποδίζεται
απ' τιε κατεστημένεε σχέσειε: ιδιοκτησίαε, τότε η άφξηση των
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τεχνικών μέσων, των ρυθμών, των ενεργειακών πηγών ωθεί προε
μια αφύσικη αξιοποίηση. Την αφύσικη αφτη αξιοποίηση την βρίσκει
με τον πόλεμο, που με τιε καταστροφέε-του αποδείχνει πωε η
κοινωνία δεν ήταν αρκετά ώριμη για να κάνει όργανό-τηε την τε-
χνική, πωε η τεχνική δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη για να δαμά-
σει τιε στοιχειακεε δυνάμειε τηε κοινωνίαε. Τα φρικιαστικά χαρα-
κτηριστικά του ιμπεριαλιστικού πολέμου καθορίζονται απ' τη διά-
σταση ανάμεσα στα τεράστια παραγωγικά μέσα και την ανεπαρκή
αξιοποίησή-τουε στη διαδικασία τηε παραγωγηε (μ' άλα λόγια, απ'
την ανεργία και την έλειφη αγορών). Ο ιμπεριαλιστικοε πόλεμοε
είναι μια εξέγερση τηε τεχνικηε, που επιβάλει στο ανθρώπινο
υλικό τιε απαιτήσειε εκείνεε που η κοινωνία δεν θέλησε να θέσει
στο φυσικό υλικό. Αντί ν' αλάζει την κοίτη των ποταμών, οδηγεί
το ανθρώπινο ποτάμι στην κοίτη των χαρακωμάτων, αντί να σπέρ-
νει σπόρο με τα αεροπλάνα-τηε, σπέρνει εμπρηστικεε βόμβεε πά-
νω απ' τιε πόλειε, και με τον πόλεμο των αερίων βρήκε ένα μέσο
να καταργήσει με καινούργιο τρόπο την αίγλη.

"ΡΙΑΤ ΑΚ5 - ΡΕΚΕΑΤ ΜυΝΟΙΙδ" (Να γίνει τέχνη κι αε χαθεί ο
κόσμοε), λέει ο φαΟισμοε και περιμένει, όπωε διακηρΰσει ο Μα-
ρινέτι, πωε ο πόλεμοε θα ικανοποιήσει καλιτεχνικα τον καινούρ-
γιο τρόπο αισθητηριακηε αντίληψηε που δημιούργησε η τεχνική.
Αφτη είναι προφανωε η τελείωση του δόγματοε "η τέχνη για την
τέχνη". Η ανθρωπότητα, που κάποτε ήταν,κατά τον Ομηρο,
θέαμα για τουε θεουε του Ολύμπου, έχει γίνει τώρα θέαμα για
τον εαφτό-τηε. Η αλοτρίωσή-τηε έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο,
που την κάνει να βιώνει την ίδια-τηε την καταστροφή σαν αισθη-
τική απόλαφση πρώτου μεγέθουε. Έτσι έχουν τα πράγματα με την
αισθητικοποίηση τηε πολιτικηε, που καλιεργει ο φαοχσμοε, Ο
κομουνισμοε του απαντά με την πολιτικοποίηση τηε τέχνηε.

Σημειώσεις

1. ΡΑΙΙΙ ΥΑΙΕΚΥ, ΡΙΕΟΕ5 5υΚ ί'ΑΚΤ. ΤΓαρίΛ. 1934, Οελ. 1Ο5. (ΙΑ ΟΟΝ-
αυίτε ΟΕ ι' υΒίαυιτΕ).

2. Φυσικά, η ιστορώ του έργου τέχνηε περιλαμβάνει πολύ περισότερα στοιχεία:
η ιστορία τηϊ Μόνα Λίζα , για παράδειγμα , περιλαμβάνει το είδοε και τον α-
ριθμό των αντιγράφων-τηε , που έγιναν τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα.

3. Ακριβώς επειδή η γνησιότητα δεν είναι αναπαραγώγιμη, η ορμητική εισβολή
ορισμένων διαδικασιών αναπαραγωγηε —τεχνικών διαδικασιών— έδωσε λαβή για
τη διαφοροποίηση και τη διαβάθμιση τηε γνησιότηταε. Η διάπλαση τέτοιων
διακρίσεων ήταν μια σημαντική λειτουργία του εμπόρου τέχνηε . Με την ε-
φέβρεση τηε ξυλογραφίαε, μπορούμε να ποΰμε, η ιδιότητα τηε γνησιότηταε
προσβλήθηκε στιε ίδεε-τηε τιε ρίζεε, πριν ακόμα φτάσει στην ωριμότητα τηε
ακμήε-τηε. Μια μεσαιωνική εικόνα τηε Παρθένου, την εποχή τηϊ δημιουρ/ίαϊ
τηϊ δεν ήταν ακόμα /νησιά ' "γνήσια" έγινε στη διάρκεια των επόμενων αιώ-
νων, και προπάντων ίσωϊ του προη/οΰμενου.

Ί. Και η πιο άθλια επαρχιακή παράσταση του "Φάουστ" υπερτερεί, πάντωϊ, ωε
προε μια κινηματο/ραφικη ταινία με το ι'διο θέμα κατά το ότι συνα/ωνίζεται
την πρώτη παράσταση τηε Βαΐμάρηϊ . Κι όλο το παραδοσιακό περιεχόμενο τηϊ
ράμπαε έ/ινε άχρηστο μπροστά στην κινηματογραφική οθόνη —το ότι π. χ. τον
Μεφιστοφελη υποδυόταν ο νεανικοί φΛοε του Γκαίτε Γιόχαν Χάινριχ Μερκ,
κλπ.

'>. ΑΒΕΙ ΟΑΝαΕ, ίΕ ΤΕΜΡ5 ΟΕ ί,' ΙΜΑΟΕ Ε5Τ ΥΕΝΙΙ (ί'ΑΚΤ ΟΙΝΕΜΑΤΟ-
ΟΚΑΡΗΙΟυΕ ΙΙ, παρίσι 1927, σελ. 94 και επόμενεε).

Λ . Το να πλησιάζει κανειϊ ανθρώπινα τιε μάζεε μπορεί να σημαίνει πωε συσκο-
τίζει την κοινωνική λειτουρ/ία-του. Τίποτα δεν εγγυάται πωε έναε Οημερι-
νοε πορτραιτίσταε , όταν ζωγραφίζει £ναν διάσημο χειρουργό να παίρνει το
πρό/εβμά-του με την οικογένειά-του, αποδίδει ακριβέστερα την κοινωνική
λειτουργία του τελεφταίου απ όσο έναε ζωγράφοε του 16ου αιώνα, που πα-
ρουσιάζει τουε γιατροΰε-του στο κοινό αντιπροσωπεφτικα, όπωε π. χ. ο Ρέ-
μπραντ στην "Ανατομία" .

. Ο ορισμοί τηε αίγληε ωε "ανεπανάληπτου οράματοε ενοε χώρου μακρινού, όσο
κι αν φαίνεται κοντινοε", δεν αποτελεί παρά τη διατύπωση τηε λατρεφτικηε α-
ξίαε του έργου τέχνηε με κατηγορίεε τηε χωροχρονικηε αντίληψηε. Το μακρινό
είναι το αντίθετο του κοντινού. Το κατεξοχη μακρινό είναι το απλησίαστο.
ΓΓρά/ματι, το απλησίαστο είναι μια βασική ιδιότητα τηε λατρεφτικηε εικόναε.
ΤΤαραμένει κατά τη φΰση-τηε "μακρινή, Οσο κοντά κι αν είναι". Η εγγύτητα,
που απορέει απ' την ΰλη-τηε, δεν αίρει την απόσταση, που διατηρεί ωε φαι-
νόμενο.

ιι λτον βαθμό που η λατρεφτικη αξία τηε εικόναε αποθρησκεφτικοποιείται, οι
«ντιλήφειε για τα θεμέλια τηϊ μοναδικότητάϊ-τηϊ γίνονται όλο και πιο αό-
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ριοτες. Ολο και περισΰτερο η μοναδικότητα των φαινομένων που διέπουν τηνΐ
λατρεφτικη εικόνα εκτοπίζεται στην αντίληψη του παρατηρητή απ την εμπει-
ρική μοναδικότητα του δημιουρ/ού-της ή απ την καλιτεχνική-του επίδοση.
ΤΤάντως ποτέ δεν εκτοπίζεται ολοκληρωτικά" η ένοια της /νηΟιΰτητας ενός
έργου τέχνης δεν πάβει ποτέ να τει'νει να ξεπεράσει την ένοια τηϊ απόδοσης
του Οε μια αφθεντία. (Αφτο φαίνεται ιδιαίτερα καθαρά με τον Ουλέκτη, που
πάντα διατηρεί κάτι απ' τον φετιχολάτρη, και με το να έχει υπό την κατοχή
του ένα έργο τέχνης συμετέχει στη λατρεφτική-του δύναμη.) Ανεξάρτητα απ'
αφτο, η λειτουρ/ία της ένοιας του αφθεντικου ο"την αντιμετώπιση τηϊ τέχνης
παραμένει σαφής, με την αποθρησκεφτικοποίηση της τέχνηί η αφθεντικότητα
παίρνει τη θέση της λατρεφτικης αξίας.

9. Στα κινηματο/ραφικα έργα η τεχνική αναπαρα/ω/ιμΰτητα του προϊόντος δεν
είναι, όπωι π.χ. οτα έργα της λο/οτεχνίας ή της ζω/ραφικης, μια εξωτερικής
προέλεφσης προϋπόθεση /ία τη μαζική-τους διάδοση. Η τεχνική αναπαρα/ω-
/ιμΰτητα των κινηματο/ραφικων έρ/ων βασίζεται άμεσα στην τεχνική της πα-
ρα/ω/ής-τους, που όχι μόνο καθίστα δυνατή με τον αμεσότερο τρόπο τη μα-
ζική διάδοση των κινηματο/ραφικων έρ/ων, αλά και την επιβάλει μάλιστα. Την]
επιβάλει, γιατί η παρα/ω/η τηϊ ταινίας είναι τόσο δαπανηρή, ώστε ένα μεμο-
νωμένο άτομο, που θα μπορούσε για παράδει/μα ν' α/οράσει έναν πίνακα, δεν
μπορεί ν α/οράσει την ταινία. Το 1927 υπολο/ίστηκε πως μια υπερπαρα/ω/η,
για να είναι σύμφορη οικονομικά, έπρεπε να φτάσει ένα κοινό 9 εκατομυρίων.
Με τον ομιλούντα κινηματο/ράφο, βέβαια, έ/ινε καταρχη μια υποστροφή κί-
νηση* το κοινό-του περιοριζόταν πια απ τα /λωσικα σύνορα, κι αφτο συνέβη
ταφτόχρονα με τον τονισμό των εθνικών ενδιαφερόντων απ' τον φασισμό. Ση~
μαντικότερο όμως απ' την υπο/ράμιση αφτης της αρνητικής επίπτωσης, που ά-
λωστε αμβλύνθηκε με το ντουμπλάρισμα, είναι η διαπίστωση της συσχέτισης
της με τον φασισμό. Η χρονική σύμπτωση αφτων των δυο φαινομένων οφείλεται
στην οικονομική κρίση. Οι ίδιες διαταραχές, που /ενικά οδή/ησαν στην προ-
σπάθεια τη« διατήρησης των κατεστημένων ΟχέΟεων ιδιοκτησίας με την ανοι- ',
χτη βία, οδή/ησαν ΤΟ απειλούμενο απ' την κρίση κινηματο/ραφικο κεφάλαιο
να εντείνει την προπαρασκεβη του ομιλούντος κινηματο/ράφου. Έτσι, η ε/-
καινίαση του ομιλούντος έφερε μια προσωρινή ανακούφιση. Κι αφτο όχι μόνον
επειδή η ομιλούσα ταινία έφερε ξανά τις μάζες στις κινηματο/ραφικες αίθου-
σες, αλά κι επειδή η ομιλούσα ταινία έκανε το κινηματο/ραφικο κεφάλαιο να
συμαχήσει με καινοΰρ/ια κεφάλαια απ' τη βιομηχανία ηλεκτρισμού. Έτσι, ενώ
φαινομενικά προώθησε εθνικά συμφέροντα, ουσιαστικά ο ομίλων κινηματο/ρά-
φος διεθνοποίησε την κινηματο/ραφικη παρα/ω/η ακόμα περισότερο από πριν.

Ιο. Η πόλωση αφτη δεν υπάρχει στην ιδεαλιστική αισθητική, της οποίας η αντίλη-
ψη για το ωραίο την περικλείει κατά βάθος σαν σΰζεφξη (επομένως την απο-
κλείει σαν διάζεφξη). Εντούτοις διαφαίνεται στον Χέ/κελ τόσο καθαρά, όσο
είναι δυνατό μέσα στα όρια του ιδεαλισμού. "Εικόνες", λέει στις παραδόσεις
/ία τη φιλοσοφία της ιστορίας, "υπάρχουν από πολύ καιρό: η εβλάβεια τις
χρειαζόταν από νωρίς ακόμα για την προσεφχη, αλά δεν χρειαζόταν ωραίες ει-
κόνες, που σ' αφτη την περίπτωση μάλιστα επιδρούσαν τταρενοχλητικα. Στην
ωραία εικόνα υπάρχει και κάτι το εξωτερικό, αλά εφόσον είναι ωραίο, το πνέβ
μα-του συ/κινει τον άνθρωπο" στην προσεφχη όμως σημασία έχει η σχέση προς
ένα πρά/μα, /ιατι η προσεφχη δεν είναι παρά μια αναισθητοποίηση της ψυχής
... Η ωραία τέχνη ,.. δημιουρ/ήθηκε ΰτην ίδια την εκλησία ..., παρόλο
που ... η τέχνη έχει ήδη ξεφΰ/ει. σπ' τη θεμελιώδη αρχή της τέχνης"

(ΟΕΟΚΟ ΡΚΙΕΟΚΙΟΗ ΗΕΟΕΙ-, νΥΕΚΚΕ, Βερολίνο και Λειφώ 1832 και επόμε-
να, τόμ. IX, α. 414). Επίσης ένα σημείο στις παραδοθεί* για την αιβθητικη
δείχνει πως ο Χέ/κελ ένιωσε το πρόβλημα. "Έχουμε", λέει, "ξεπεράσει το .
στάδιο τηϊ θεχκηί λατρείας των έρ/ων τέχνης, η εντύπωση που μας προκαλούν
είναι ηρεμότερη και η Ου/κίνηση που αφυπνίζουν μέσα-μας χρειάζεται υψη-
λότερα κριτήρια" (ΟΕΟΚΟ ΡΚΙΕΟΚΙΟΗ \ΥΙ1.ΗΕίΜ ΗΕΟΕί, στο ίδιο, τόμ. Χ,
σ. 14).

Η μετάβαση απ' το πρώτο είδος αντιμετώπισης τηϊ τέχνη! στο δέφτερο κα-
θορίζει /ενικά την ιστορική πορεία τηι στάσης προϊ την τέχνη. Ωστόσο,
/ία κάθε ξεχωριστό έρ/ο τίχνηϊ εμφανίζεται καταρχη μια κάποια ταλάντεφ-
ση ανάμεσα σ' αφτα τα δυο διαμετρικά αντίθετα είδη αντιμετώπισης. Αφτο
συμβαίνει π.χ. με τη Μαντόνα Σιξτίνα. Μετά τιι έρεβνεϊ του Χοΰμπερτ
Γκρίμε ξέρουμε πωϊ η Μαντόνα Σιξτίνα ζω/ραφίστηκε αρχικά /ία εκθετικούς
σκοπούς. Αφτο που ώθησε τον Γκρίμε να ξεκινήσει τις έρεβνές-του ήταν το
ερώτημα: τί/υρέβει η ξύλινη σανίδα στο πρώτο επίπεδο του πίνακα, πάνω
στην οποία ακουμπάνε οι δυο ά/χελοι; ΙΤώς μπορούσε, αναρωτήθηκε ακόμα ο
Γκρίμε, ένας Ραφαήλ να εφοδιάσει τον ουρανό με κουρτίνες; Η έρεβνα απέ-
δειξε πως η Μαντόνα Σιξτίνα είχε παρα//ελθει με αφορμή την έκθεση σε
δημόσιο προσκύνημα της σορού του πάπα Σίξτου. Η έκθεση της σορού των
πάπων γινόταν σ' ένα πλεβρικο παρεκλήσι της εκλησίας του Α/ίου ΤΓέτρου.
ΤΓάνω στο φέρετρο, τοποθετημένο στο κοίλωμα που σχημάτιζε ο σηκος του
παρεκλησιου, είχε επιτεθεί η εικόνα του Ραφαήλ. Στον πίνακα αφτον ο Ρα-
φαήλ παριστάνει τη Θεοτόκο να πλησιάζει εν μέσω νεφών προς το παπικό
φέρετρο απ' το φόντο του πλαισιωμένου με πράσινες κουρτίνες σηκου. Με
την κηδεία του Σίξτου αξιοποιήθηκε η έξοχη εκθετική αξία του πίνακα του
Ραφαήλ. Λί/ο καιρό αρ/ότερα ο πίνακας μεταφέρθηκε στην Α/ία Τράπεζα της
εκλησίας της μονής των Μάβρων Μοναχών στην ΤΓιαντσέντσα. Ο λό/ος γι
αφτη την "εξορία" βρίσκεται στο ρωμαϊκό τελετουρ/ικο. Το ρωμαϊκό τελε-
τουρ/ικο απα/ορέβει να χρησιμοποιούνται κατά τις τελετές στην α/ία τρά-
πεζα εικόνες, που έχουν εκτεθεί σε νεκρικές τελετές. Εξαιτίας του κανό-
να αφτου το έρ/ο του Ραφαήλ έχασε ως ένα σημείο την αξία-του. Ωστόσο, η
κουρία, /ία να εισπράξει κάποιο ποσό απ' αφτο, αποφάσισε ν' ανεχτεί σιω-
πηρά την παρουσία της εικόνας στην α/ία τράπεζα. Για να μην κινεί την προ-
σοχή, η εικόνα δόθηκε στην αδελφότητα της απόμερης αφτης επαρχιακής πό-
λης.

Ι Ι. Ανάλο/ους συλο/ισμους, σε άλο επίπεδο, κάνει και ο Μπρεχτ: "Αν η ένοια
έρ/ο τέχνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πρά/μα που /ενιέται όταν ένα
έρ/ο τέχνης μετατρέπεται σε εμπόρεβμα, τότε, προσεκτικά και προφυλα-
κτικά αλά άφοβα, πρέπει να ε/καταλείψουμε αφτη την ένοια, αν δεν θέλου-
με να καταστρέφουμε μαζί και τη λειτουργία αφτου του πρά/ματος, /ιατι απ*
αφτην ακριβώς τη φάση πρέπει να περάσει, και μάλιστα χωρίς τη μελα/χολι-
κη υποψία πως είναι ένα επικίνδυνο ξεστράτισμα απ το σωστό δρόμο, αλά
αφτο που /ίνεται εδωπέρα με τούτο το πρά/μα θα το αλάξει ριζικά, θα σβήσει
το παρελθόν-του, και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε αν εφαρμοζόταν ξανά η πα-
λιά ένοια —και θα εφαρμοστεί, /ιατίόχι;— δεν θα θυμίζει πια εκείνο που
κάποτε προσδιόριζε" (ΒΕΚΤΟΙΤ ΒΚΕΟΗΤ, ΟΕΚ ΟΚΕΙΟΚΟ5€ΗΕΝΡΚΟΖΕ55.
Ανατυπωμένο στο: ΧΈΚ51ΧΗΕ 1-4, Βερολίνο και Φρα/κφοΰρτη 1959, σελ.
295). ·

-4Ο- -41-



12. ΑΒΕΙ ΟΑΝΟΕ, ΙΕ ΤΕΜΡ3 ΟΕ ί' ΙΜΑΟΕ Ε5Τ ΥΕΝυ (ί' ΑΚΤ ΟΙΝΕΜΑΤΟ-
ΟΚΑΡΗΙΟυΕ 11, παρίΛ 1927, οβλ. 1ΟΟ-1Ο1).

13. 5ένΕΚΙΝ-ΜΑΚ5, το »αραθέτει ο ΑΒΕΙ ΟΑΝΟΕ (στο πιο πάνω, βελ. 1ΟΟ).

14. ΑΙΕΧΑΝΟΚΕ ΑΚΝΟΙΙΧ, ΟΙΝέΜΑ, ΤΓαρίσι, 1929, σελ. 28.

15. ΡΚΑΝΖ ν/ΕΚΡΕί, ΕΙΝ 5ΟΜΜΕΚΝΑΟΗΤ5ΤΚΑΙΙΜ. ΕΙΝ ΡΙΙΜ ΝΑΟΗ
5ΗΑΚΕ5ΡΕΑΚΕ νΟΝ ΚΕΙΝΗΑΚΟΤ. ΝΕΙΙΕ5 ννίΕΝΕΚ .ΛΟΙΙΚΝΑΙ., παρατίθεται
βτο ΟΙ, 15 Νοεμβρίου 1935.

16. "Ο χινηματο/ράφος ... δίνει (ή θα μπορούσε να δώσει): χρήσιμες πληροφο-
ρίεϊ /ία τις λεπτομέρειες των ανθρώπινων ενεργειών ... Κάθε κίνητρο που
Οχετΐζεται με τον χαρακτήρα παραλείπεται, η εσωτερική ζωή των ατόμων δεν
αποτελεί ποτέ την κύρια αιτία και σπάνια είναι το κύριο αποτέλεσμα της εν-
έρ/ειας" (ΒΕΚΤΟΙ.Τ ΒΚΕΟΗΤ, στο πιο πάνω, οελ. 257). Η διέβρυνση του πε-
δίου του εξετάσιμου, που επιτελεί η μηχανή με όργανο τον ηθοποιό, αντιστοι-
χεί στην τεράστια διέβρυνση του πεδίου του εξετάσιμου, που η οικονομική
κατάσταση είχε σαν συνέπεια /ία το άτομο. Έτσι, η σημασία των εξετάσεων
επα//ελματικης καταληλότητας αφξάνει διαρκώς. Στις εξετάσεις επα//ελμα-
τικης καταληλότητας κρίνονται επιμέρους στοιχεία απ' την απόδοση του ατό-
μου. Η κινηματο/ραφικη λήψη και η εξέταση τηϊ επα//ελματικης καταληλότη-
τας /ίνονται μπροστά σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ο σκηνοθέτης στο
στούντιο βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση που βρίσκεται ο πρόεδρος της ε-
ξεταστικής επιτροπής κατά τις εξετάσεις επα//ελματικης καταληλότητας.

17. ΙΙΙΙΟΙ ΡΙΚΑΝΟΕΙΧΟ, ΟΝ ΤΟυΚΝΕ' το παραθέτει ο 1.ΕΟΝ ΡΙΕΚΚΕ-ΟυΐΝΤ:
5ΙΟΝΙΡΙΟΑΤΙΟΝ Ου ΟΙΝΕΜΑ (ί'ΑΚΤ ΟΙΝΕΜΑΤΟΟΚΑΡΗΙΟυΕ II, Παρίσι
1927, σελ. 14-15).

18. ΚυΟΟΙΡ ΑΚΝΗΕΙΜ, ΡΙίΜ Α13 ΚυΝ5Τ, Βερολίνο 1932, σελ. 176-177. Ο-
ρισμένες φαινομενικά επουσιώδεις λεπτομέρειες, με τις οποίες ο σκηνοθέ-
της του κινηματο/ράφου απομακρύνεται απ' τις πρακτικές του θεάτρου, απο-
κτούν απ' αφτη την άποψη ζωηρό ενδιαφέρον. ΤΓ.χ. η προσπάθεια να παίζει
ο ηθοποιός χωρίς μακι/ιαζ, προσπάθεια που επιχείρησε μεταξύ άλων ο Ντρά-
/ιερ στη "Ζαν ντ' Αρκ". Ξόδεψε μήνες /ία να βρει μόνος-του τους 4Ο ηθο-
ποιούς, που απαρτίζουν το δικαστήριο της Ιερής Εξέτασης. Η αναζήτηση α-
φτων των ηθοποιών έμοιαζε με την αναζήτηση δυσέβρετων εξαρτημάτων. Ο
Ντρά/ιερ κατέβαλε με/άλη προσπάθεια ν' αποφύ/ει ομοιότητες στην ηλικία,
στο παράστημα, στη φυοχο/νωμία. Οταν ο ηθοποιός /ίνεται εξάρτημα, τότε
το εξάρτημα λειτουρ/ει όχι σπάνια σαν ηθοποιός. Εν πάση περιπτώσει δεν εί-
ναι ασυνήθιστο το να είναι σε θέση ο κινηματο/ράφος να δώσει στο εξάρτημα
ένα ρόλο. Αντί ν' αναφέρουμε οποιαδήποτε παραδεί/ματα από τα άφθονα που
υπάρχουν, σταματάμε σ' ένα·με ιδιαίτερη αποδεικτική ισχύ. ΤΤάνω στη σκηνή
ένα ρολόι που δουλέβει δεν μπορεί παρά να επιδρά πάντοτε ενοχλητικά. Το
θέατρο δεν μπορεί να του απονείμει τον ρόλο της μέτρησης του χρόνου. Ακό-
μα και β' ένα νατουραλιστικό έργο ο αστρονομικός χρόνος θα ερχόταν σε βόγ-
κρουαη με τον σκηνικό χρόνο. Κάτω απ' αφτες τις συνθήκες είναι χαρακτηρι-
στικότατο /ία τον κινηματο/ράφο ότι μπορεί ν' αξιοποιήσει χωρίς καμία δυσ-
κολία τη μέτρηση του χρόνου από το ρολόι. Εδώ μπορεί ν' αντιληφτεί κανείς
καθαρότερα απ' β,τι σε άλα /νωρίσματα πώς στον κινηματο/ράφο κάθε εξάρ-

τημα μπορεί κατά περίσταση ν' αναλάβει σημαντικές λειτουρ/ίες. Από δω δεν
μένει παρά ένα βήμα ως τη διαπίστωση του ΤΓουντόβκιν πως "το παίξιμο του
ηθοποιού, που συνδέεται μ' ένα αντικείμενο και είναι οικοδομημένο πάνω σ'
αφτο ... (αποτελεί) πάντοτε μια απ' τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους κι-
νηματο/ραφικης αναπαράστασης" (νν. ΡΙΟΟν/ΚΙΝ, ΡΙΙΜΚΕΟΙΕ ΙΙΝΟ ΡΙΙΜ-
ΜΑΝΙΙ5ΚΚΙΡΤ, Βερολίνο 1928, σελ. 126). Έτσι, ο κινηματο/ράφος είναι το
πρώτο καλιτεχνικο μέσο που είναι σε θέση να δείχνει πώς η ύλη επιδρά πάνω
στον άνθρωπο. Γι* αφτο το λόγο μπορεί να γίνει ένα έξοχο όργανο υλιστικής
περι/ραφης.

19. Η αλα/η αφτη του τρόπου προβολής απ' την τεχνική της αναπαρα/ω/ης γίνε-
ται αισθητή και στην πολιτική. Η σημερινή κρίση των αστικών δημοκρατιών
εμπεριέχει μια κρίση των όρων, που διέπουν την προβολή των κυβερνώντων.
Οι δημοκρατίες παρουσιάζουν άμεσα τον κυβερνήτη, αφτοπροσώπως και μά-
λιστα μπροστά σ' αντιπροσώπους. Το κοινοβούλιο είναι το κοινό-του! Με
τις καινοτομίες στον μηχανισμό λήψης, που επιτρέπουν ν' ακού/εται ο ομι-
λητής κατά τη διάρκεια του λό/ου-του και, λίγο αργότερα, να βλέπεται από
ένα απεριόριστα με/άλο αριθμό προσώπων, εμφανίζεται στο προσκήνιο η έκ-
θεση του πολιτικού ανθρώπου μπροστά στον μηχανισμό αφτο λήψης. Τα κοινο-
βούλια ερημώνονται ταφτόχρονα με τα θέατρα. Η ραδιοφωνία κι ο κινηματο-
/ράφος δεν αλάζουν μόνο τη λειτουργία του επα//ελματία ηθοποιού, αλά εξ-
ίσου και τη λειτουρ/ία εκείνων που, όπως οι κυβερνήτες, υποδύονται τον ε-
αφτό-τους μπροστά στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Η κατέφθυνση αφτης
της αλα/ης, ανεξάρτητα απ' τις διάφορες ειδικές λειτουρ/ίες-της, είναι η
ίδια στον ηθοποιό όπως και στον κυβερνήτη. Τείνει προς την εκτέλεση ενός
ρόλου, που μπορεί να εξεταστεί, ακόμα μάλιστα και ν' αναληφθεί κι από ά-
λους, κάτω από ορισμένες κοινωνικές συνθήκες. Αφτο οδη/ει σε μια και-
νούρ/ια διαλο/η, μια διαλο/η μπροστά στον μηχανισμό λήψης, αιτ την οποία
νικητές β/αίνουν ο σταρ κι ο δικτάτορας.

2ο. Ο προνομιακός χαρακτήρας των σχετικών τεχνικών εξαφανίζεται. Ο 'Αλ-
ντους Χάξλευ /ράφει: "Η τεχνική πρόοδος οδή/ησε ... στη χυδαιότητα ...
η τεχνική αναπαρα/ω/ιμότητα και το κυλινδρικό πιεστήριο έκαναν εφικτή την
απεριόριστη ανατύπωση /ραφτών και εικόνων. Η /ενική σχολική εκπαίδεφση
και οι σχετικά υψηλοί μισθοί δημιοΰρ/ηΟαν ένα πολύ με/άλο κοινό, που ξέρει
να διαβάζει και είναι σε θέση να προμηθέβεται ανα/νωστικο και εικονο/ραφι-
κο υλικό. Για την παρα/ω/η αφτου του υλικού ιδρύθηκε μια σημαντική βιομη-
χανία. Αλά το καλιτεχνικο ταλέντο είναι κάτι το σπάνιο· αφτο σημαίνει ...
πως παντού και πάντοτε το με/αλΰτερο μέρος της καλιτεχνικης τταρα/ω/ης
ήταν κατώτερης αξίας. Σήμερα όμως το ποσοστό της σαβούρας στη συνολική
καλιτεχνικη παρα/ω/η είναι με/αλύτερο παρά ποτέ ... Βρισκόμαστε μπροστά
σε μια απλή αριθμητική αλήθεια. Στη διάρκεια του περασμένου αιώνα ο πλη-
θυσμός της Δυτικής Εβρώπης αφξήθηκε κατά το διπλάσιο και κάτι. Αλά το α-
νά/ νωοτικο και εικονο/ραφικο υλικό αφξήθηκε, όπως υπολο/ίζω, σε σχέση
τουλάχιστον 1 προς 2Ο, ίσως μάλιστα και 1 προς 5Ο ή 1 προς 1ΟΟ. Αν έ-
νας πληθυσμός Χ εκατομυρίων έχει Ν καλιτεχνικα ταλέντα, τότε ένας πλη-
θυσμός 2Χ εκατομυρίων θα έχει 2Ν καλιτεχνικα ταλέντα. Τώρα, μπορούμε να
αυνοψίσουμε την κατάσταση με τον ακόλουθο τρόπο. Αν πριν εκατό χρόνια εκ-
διδόταν μια τυπωμένη σελίδα με ανα/νωστικο και εικονο/ραφικο υλικό, σήμερα
εκδίδονται είκοσι, αν όχι εκατό σελίδες. Αν, απ' την άλη μεριά, πριν εκατό
χρόνια υπήρχε ένα καλιτεχνικο ταλέντο, σήμερα υπάρχουν στη θέση-του δυο.
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Παραδέχομαι πως σήμερα, χάρη στη γενική σχολική εκπαίδεφση, ένας μεγάλος
αριθμοί από εν δυνάμει ταλέντα, που παλιότερα δεν θα είχαν τη δυνατότητα
να εκτυλίξουν τις ικανότητές-τους, μπορούν να γίνουν παραγωγικά. Ας 6«χ-
τοΰμε λοιπόν ..., πως σήμερα αναλογούν τρία ή έστω τέσερα καλιτβχνικα
ταλίντα σ' ίνα καλιτεχνικο ταλίντο της παλιότερη! εποχής. Ωστόσο παραμέ-
νει αναμφισβήτητο, πως η κατανάλωση αναγνωστικού και εικονογραφικού υλι-
κού ίχει ξεπεράσει κατά πολύ τη φυσική παραγωγή προικισμένων συγγραφέων
και ταλαντούχων σχεδιαστών. Με το ακροαματικό υλικό τα πράγματα δεν εί-
ναι διαφορετικά. Η εβημερώ, το /ραμόφωνο και το ραδιόφωνο έπλασαν ίνα
κοινό, του οποίου η κατανάλωση ακροαματικού υλικού δεν ίχει καμία αναλο-
γία με την άφξηση του πληθυσμού και συνεπώς με τη φυσική άφξηση των ταλα-
ντούχων μουσικών. ΤΓροκΰπτει λοιπόν, πως σ' όλες τις τέχνες, απόλυτα όσο
και σχετικά, η παραγωγή σαβούρας είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν παλιότε-
ρα" και δεν είναι δυνατό ν' αλάξει αφτη η κατάσταση, όσο οι άνθρωποι επιδί-
δονται, όπως σήμερα, σε μια δυσανάλογα μεγάλη κατανάλωση αναγνωστικού,
εικαστικού και ακροαματικού υλικού" (ΑΙΟΟΙΙ5 ΗΙΙΧΙ-ΕΥ, ΟΚΟΙ5ΙΕΚΕ Ο
Η Ι ν Έ Κ ΕΝ ΑΜΕΚίαίΙΕ ΟΕΝΤΚΑΙ.Ε, παρίοχ, σελ. 273 και επόμενες). Η θεώ-
ρηση αφτη προφανώς δεν είναι προοδεφτικη.

21. Οι τολμηρότητες του οπερατερ μπορούν πράγματι να συγκριθούν με τις α-
ντίστοιχες του χειρουργού. Ο ίΐΧ ΟίΙΚΤΑΙΝ αναφέρει σ' ένα κατάλογο ει-
δικών δακτυλουργικων τεχνασμάτων της τεχνικής τα τεχνάσματα εκείνα "που
απαιτούνται στη χειρουργική για ορισμένες δύσκολες επεμβάσεις. Διαλέγω
σαν παράδειγμα μια περίπτωση απ'την ωτορινολαρυγγολογία· ... ενοω τη
λεγόμενη ενδορινοσκόπηση" ή παραπέμπω στα ακροβατικά τεχνάσματα που έ-
χει να εκτελέσει η λαρυγγοχειρουργικη, κάτω απ' την καθοδήγηση του ανε-
στραμένου ειδώλου στο λαρυγγοσκόπιο' θα μπορούσα ακόμα να μιλήσω για την
ωτοχειρουργικη, που θυμίζει τη λεπτή εργασία των ωρολογοποιών. Για να κα-
ταλάβουμε πόσο πλούσια και λεπτή ακροβατικότητα απαιτείται απ' τον άνθρω-
πο που θίλει να επισκεβάσει ή να σώσει το ανθρώπινο σώμα, δεν χρειάζεται
παρά να σκεφτούμε την εγχείρηση καταράκτη, όπου κατά κάποιο τρόπο έχουμε
ίνα διάλογο του ατσαλιού με σχεδόν ρεφστους ιστούς, ή τις σημαντικές ε-
πεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα (λαπαροτομία)" .

22. Η θεώρηση αφτη μπορεί να φαίνεται χονδροειδης' όλα όπως δείχνει ο μεγάλος
θεωρητικός Λεονάρντο, οι χονδροειδεις θεωρήσεις μπορεί να έχουν αξία στην
εποχή-τους. Ο Λεονάρντο συγκρίνει τη ζωγραφική και τη μουσική με τα ακό-
λουθα λόγια: "Η ζωγραφική υπερτερεί της μουσικής, γιατί δεν πεθαίνει μόλις
γενηθει, όπως συμβαίνει με τη δύστυχη μουσική ... Η μουσική, που εξανεμί-
ζεται μόλις δημιουργηθεί, υστερεί της ζωγραφικής, που με τη χρήση του βερ-
νικιού ίγινε αθάνατη" (παρατίθεται ατό ΚΕΥΙΙΕ ΟΕ 1_ΙΤΤΕΚΑΤυΚΕ ΟΟΜΡΑΚΕ,
Φεβρουάριος-Μάρτιος 1935, XV, Ι, σελ. 79).

23. Αν ψάξουμε για κάποια αναλογία προς αφτη την κατάσταση, θα βρούμε ίνα
διαφωτιστικό παράδειγμα στη ζωγραφική της Αναγένησης. Κι εκεί επίσης
βλέπουμε μια τέχνη, της οποίας η ασύγκριτη άνθηση και η σημασία-της δεν
χρωστάει λίγα στο γεγονός πως αφομοιώνει ένα πλήθος από καινούργιες ε-
πιστήμες ή έστω επιστημονικά δεδομένα. Αξιοποιεί την ανατομία και την
προοπτική, τα μαθηματικά, τη μετεωρολογία και τη θεωρία των χρωμάτων.
"Τί μας είναι πιο ξέμακρο", γράφει ο Βαλερυ, "απ' το παράξενο αίτημα του
Λεονάρντο, για τον οποίο η ζωγραφική ήταν υπέρτατος σκοπός και ανώτατη

έκφραση της γνώσης, και μάλιστα τόσο πολύ ώστε, κατά τη γνώμη-του, απαι-
τούσε πανεπιστήμη κι αφτος ο ίδιος δεν δίσταζε να επιδοθεί σε μια θεωρητι-
κή ανάλυση, που με το βάθος και την ακρίβειά-της μας κάνει σήμερα να στέ-
κουμε εμπρός-της άναβδοι" (ΡΑΙΑ ΥΑΐίΚΥ, ΡΙΕΟΕ5 51ΙΚ 1_' ΑΚΤ, Παρίσι,
σελ. 191).

24. ΚΙΙΟΟΙ.Ρ ΑΚΝΗΕΙΜ, στο πιο πάνω, σελ. 138.

25. "Το ίργο τέχνης", λέει ο Αντρέ Μπρετόν, "έχει αξία μόνον όταν μέοα-του
τρεμοπαίζουν οι αντάβγειες του μέλοντος". ΤΤράγματι, κάθε διαμορφωμένη
μορφή τέχνης βρίσκεται στο σημείο τομής τριών εξελικτικών γραμων. ΤΤρώτο,
η εξέλιξη της τεχνικής τείνει προς μια ορισμένη μορφή τίχνης. ΤΤριν εμφα-
νιστεί ο κινηματογράφος, υπήρχαν φωτοβιβλιαράκια, με εικόνες που όταν
πίεζε κανείς με τον αντίχειρά-του παρίλαβναν γρήγορα μπροστά στον θεατή
και παρίσταναν έναν αγώνα μποξ ή ένα ματς τένις · υπήρχαν οι αφτόματοι στα
πανηγύρια, όπου η εναλαγη των εικόνων γινόταν με την περιστροφή μιας μα-
νιβέλας. —Δέφτερο, οι παραδοσιακές μορφές τέχνης, σε ορισμένα στάδια
της εξέλιξής-τους, προσπαθούν απεγνωσμένα να πετύχουν αποτελέσματα,
που αργότερα επιτυγχάνονται αβίαστα απ' την καινούργια μορφή τέχνης.
ΤΓριν επιβληθεί ο κινηματογράφος, οι ντανταχστες προσπαθούσαν με τις εκ-
δηλώσεις-τους να προκαλέσουν στο κοινό μια συγκίνηση, που ένας Τσάπλιν
προκάλεσε αργότερα με φυσικότερο τρόπο. —Τρίτο, ορισμένες συχνά αφα-
νείς κοινωνικές μεταβολές συντείνουν προς μια μεταβολή του τρόπου αντι-
μετώπισης του έργου τέχνης, μεταβολή απ' την οποία εβνοείται η καινούρ-
για μορφή τέχνης. ΤΓριν ο κινηματογράφος αρχίσει να διαμορφώνει το κοινό
του, στο λεγόμενο "αφτοκρατορικο πανόραμα" ένα συγκεντρωμένο κοινό πα-
ρακολουθούσε εικόνες, που ήδη είχαν πάψει πια να είναι ακίνητες. Το κοινό
αφτο βρισκόταν μπροστά σ ένα παραβάν, στο οποίο ήσαν προσαρμοσμένα στε-
ρεοσκόπια, καθένα απ' τα οποία αντιστοιχούσε σ' ένα θεατή. Μπροστά σ' α-
φτα τα στερεοσκόπια εμφανίζονταν αφτόματα μεμονωμένες εικόνες, που έμε-
ναν για λίγο κι έπειτα παραχωρούσαν τη θέαη-τους σε άλες. Με παρόμοια
μέσα χρειάστηκε να δουλέψει κι ο Έντισον, όταν παρουσίασε την πρώτη "κι-
νηματογραφική ταινία" (πριν επινοηθεί η οθόνη και η διαδικασία της προβο-
λής) σ' ένα μικρό κοινό που κοίταζε μέσα στη μηχανή, στην οποία ξετυλιγό-
ταν η ακολουθία των εικόνων. —Με την εφκαιρία, στη διάταξη του "αφτο-
κρατορικου πανοράματος" εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια η διαλεκτική
της εξέλιξης. Λίγο πριν ο κινηματογράφος κάνει τη θέαση των εικόνων Ου-
λογικη, η θέαση των εικόνων απ' το μεμονωμένο άτομο μπροστά στα στερεο-
σκόπια αφτης της εγκατάστασης, που τόσο γρήγορα παράκμασε, εκδηλώνεται
ξανά με την ίδια ένταση όπως κάποτε η θέαση του ειδώλου του θεού απ' τον
ιερέα στον σηκο του ναού.

26. Το θεολογικό αρχέτυπο αφτης της απορόφησης είναι η συνείδηση της κατά
μονάς επικοινωνίας με τον Θεό. Αφτη η συνείδηση ενέτεινε, στους μεγά-
λους καιρούς της αστικής τάξης, το θάρος που χρειαζόταν για την απόσει-
ση της εκλησιαΟτικης κηδεμονίας. Στην περίοδο της παρακμής της αστικής
τάξης εκδηλώθηκε η κρυμένη τάση αφτης της συνείδησης ν' αποσπώνται οι
δυνάμεις, που επιστρατέβει το μεμονωμένο άτομο για την επικοινωνία με τον
θεό, απ' τις κοινές υποθέσεις.

?/. ΟΕΟΚΟΕ5 ΟυΗΑΜΕί, 50ΕΝΕ5 ΟΕ ΙΛ νΐΕ ΡΙΠΌΚΕ, Παρίσι 193Ο, σ. 52.
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28. Ο κινηματογράφοι είναι η μορφή τέχνης ιιου ανταποκρίνεται στον αφξημίνο
κίνδυνο θανάτου, ιιου απειλεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Η εσώτερη ανάγκη
των συγχρόνων ανθρώπων να εκτεθούν σε "σοκ" είναι μια προσαρμογή-τους
στους κινδύνουϊ που τους απειλούν. Ο κινηματογράφοι αντιστοιχεί σε ρι-
ζικές μεταβολές του μηχανισμού αισθητηριακή! αντίληψης —μεταβολές που,
στο επίπεδο της ιδιωτική* ζωής, βιώνει κάθε διαβάτης μέθα στην κυκλοφορία
της μεγαλούπολης και, στο ιστορικό επίπεδο, κάθε σημερινός πολίτης.

29. Οπως και για τον ντανταΧΟμο, έτσι και για τον κυβισμό και τον φουτουρι-
σμο, ο κινηματογράφος μα« επιτρέπει να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα.
Και οι δυο εμφανίζονται σαν ελιπειϊ προσπάθειες της τέχνης να προσαρμο-
στεί στη διείσδυση της μηχανής στην πραγματικότητα. Οι σχολές αφτες, σε
αντίθεση με τον κινηματογράφο, επιχείρησαν την προσπάθειά-τους όχι με
την αξιοποίηση της μηχανής για την καλιτεχνικη απόδοση της πραγματικότη-
τας, αλά μ' ένα είδος σΰμιξης απεικονισμένης πραγματικότητας και απεικο-
νισμένης μηχανής. Τον κύριο ρόλο στον κυβισμό τον παίζει η σύληφη της κα-
τασκεβης αφτης της μηχανής, που βασίζεται στην οπτική· στον φουτουρισμο
η σύληψη των λειτουργιών αφτης της μηχανής, που εκδηλώνονται με τη γοργή
ροή της κινηματογραφικής ταινίας.

3ο. ΟΕΟΚΟΕ5 ΟΙΙΗΑΜΕΙ-, στο πιο πάνω, σελ. 58.

31. Εδώ, ιδίως αν πάρουμε υπόψη τα κινηματογραφικά επίκαιρα, των οποίων η
προπαγανδιστική σημασία δεν είναι δυνατό να υποτιμηθεί, υπάρχει ένα ση-
μαντικό τεχνικό δεδομένο. Η αναπαραγωγή των μαζών εβνοει ιδιαίτερα τη
μαζική αναπαραγωγή. Ιτις μεγάλες πομπές, τις γιγαντιαίες συγκεντρώσεις,
στις μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις και στον πόλεμο, που προσφέρονται σή-
μερα συλήβδην σαν βορά στη μηχανή λήψης, η μάζα κοιτάει τον εαφτό-της
κατά πρόσωπο. Το γεγονός αφτο, που η βαρύτητά-του δεν χρειάζεται να το-
νιΟτει, σχετίζεται στενότατα με την τεχνική της αναπαραγωγής ή της λήψης.
Σε γενικές γραμες οι κινήσεις της μάζας παρουσιάζονται στη μηχανή σαφέ-
στερα απ' ό,τι στο βλέμα. Αρχηγοί εκατοντάδων χιλιάδων φαίνονται καλύτερα
από ψηλά. Ακόμα κι αν αφτη η θέαση από ψηλά είναι εξίσου προσιτή στο μάτι
όσο και στη μηχανή, εντούτοις η βικόνα που αποκομίζει το μάτι δεν είναι δυ-
νατό να μεγεθυνθεί, όπως η κινηματογραφική εικόνα. Αφτο σημαίνει πως οι
κινήσεις της μάζας, καθώς επομένως κι ο πόλεμος, αποτελούν μια ιδιαίτερα
πρόσφορη για τη μηχανή μορφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

32. ΙΑ 3ΤΑΜΡΑ ΤΟΚ1ΝΟ.

Β'

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
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Η ομίχλη που σκεπάζει τιε απαρχεε τηε φωτοχραφίαε δεν είναι, τό-
σο πυκνή όσο αφτη που καλύπτει το ξεκίνημα τηε τυπο/ραφίαε'
είναι ίσωε πιο φανερό απ' όσο /ι' αφτη την τελεφταία πωε η ώρα
για την εφέβρεσή-τηε είχε έρθει και πωε αφτο το είχαν νιώσει
περισότεροι από έναε άνθρωποι" άνδρεε, που ανεξάρτητα ο έναε
απ τον άλο επιδίωκαν τον ίδιο στόχο: να καθηλώσουν τιε εικόνεε
που παρά/ονται στην ΟΑΜΕΚΑ ΟΒ501ΙΚΑ (σκοτεινό θάλαμο) και
ττου ήσαν /νωστεε το αργότερο απ' την εποχή του Λεονάρντο ντα
Βίντοχ. Οταν, έπειτα από προσπάθειεε πέντε χρόνων περίπου, ο
Νιεπε και ο Ντα/κερ το κατάφεραν αφτο ταφτόχρονα, το κράτοε,
εβνοούμενο από νομικεε δυσκολίεε που αντιμετώπιζαν οι δυο εφε-
βρέτεε σχετικά με το δίπλωμα εβρεσιτεχνίαε, πήρε στα χέρια-του
την υπόθεση και, αποζημιώνοντάε-τουε, τη δημοσιοποίησε. Έτσι
δημιουρ/ήθηκαν οι προΟποθέσειε για μια διαρκωε επιταχυνόμενη
εξέλιξη, που για πολύ καιρό απέκλειε κάθε ματιά προε τα πίσω.
Η συνέπεια ήταν πωε τα ιστορικά ή, αν θέλει κανειε, φιλοσοφικά
ερωτήματα, που ανακόπτουν απ' την άνοδο και την παρακμή τηε
φωτο/ραφίαε, επί δεκαετίεε έμειναν απαρατήρητα. Κι αν σήμερα
αρχίζουν να συνειδητοποιούνται, αφτο οφείλεται σε μια πολύ συ-
γκεκριμένη αιτία. Η πρόσφατη φιλολο/ία ασχολείται με το εντυ-
πωσιακό /ε/ονοε πωε η ακμή τηε φωτ ο/ραφίαε —η δραστηριότητα
του Χιλ και του Κάμερον, του Ου/κω και του Νανταρ— συμπίπτει
με την πρώτη-τηε δεκαετία. Αφτη όμωε είναι η δεκαετία που προ-
η/ήθηκε απ' τη βιομηχανοποίησή-τηε. Όχι πωε ακόμα και σ' αφτη
την πρώιμη φάση αετονύχηδεε και τσαρλατάνοι δεν σφετερίστηκαν
την καινούρ/ια τεχνική για εμπορικουε σκοπουε' το έκαναν, και '
μάλιστα μαζικά. Αλά αφτη η πρακτική βρισκόταν πιο κοντά στα
κόλπα τηε εμποροπανή/υρηε, όπου η φωτο/ραφία έχει ίσαμε σήμε-
ρα το τσαντίρι-τηε, παρά τηε βιομηχανίαε. Η τελεφταία αφτη
δεν κατέκτησε το πεδίο παρά με τη φωτο/ράφηση των επισκεπτη-
ρίων, που ο πρώτοε πάρα/ω/όε-τουε είναι χαρακτηριστικό πωε έ-
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γίνε εκατομυριοΰχος. Δεν θα έπρεπε να απορεί κανειε αν οι φω-
τογραφικές πρακτικές, που σήμερα για πρώτη φορά μαε κάνουν
να στρέφουμε το βλέμα σ' εκείνη την προ-βιομηχανικη άνθηση,
συνδέονται έμεσα με τον κλονισμό τηε καπιταλιστικής βιομηχανί-
αε. Αφτο όμως δεν σημαίνει καθόλου πωε είναι έφκολο να επωφε-
ληθούμε απ' τη γοητεία των εικόνων, που μαε προσφέρουν οι πρό-
σφατες ωραίες επανεκδόσειε παλιών φωτογραφιών (1), για να εμ-
βαθύνουμε πραγματικά στην ουσία-τους. Οι προσπάθειες για τη
θεωρητική επεξεργασία του θέματοε είναι υπερβολικά υποτυπώδεις.
Κι όσεε συζητήσεις κι αν έγιναν σχετικά τον περασμένο αιώνα,
ουσιαστικά δεν κατάφεραν ν' απαλαγουν απ' το εφτράπελο σχήμα,
με το οποίο μια Οωβινιστικη φυλάδα, η ΙΕΙΡΖΙΟΕΚ 5ΤΑΟΤΑΝ-
ΖΕΙΟΕΚ (Κήρυξ τηε Λειψίας), θεώρησε αναγκαίο να εκστρατέφσει
έγκαιρα ενάντια σ' αφτη την εκ Γαλίαε τέχνη του διαβόλου. "Το
να θέλει κανειε να καθηλώσει φεβγαλέα είδωλα", διαβάζουμε εκεί,
"δεν είναι μόνον ακατόρθωτο, όπως απέδειξαν εμπεριστατωμένες
γερμανικεε έρεβνεε, αλά ακόμα κι η επιθυμία να επιχειρήσει κα-
νειε κάτι τέτοιο είναι βλασφημία προε τον θεό. Ο άνθρωπος
πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, και η εικόνα του
Θεού δεν μπορεί να καθηλωθεί με καμία ανθρώπινη μηχανή. Το πο- ί
λυ ο θείοε καλιτέχνηε έχει το δικαίωμα, κινούμενος από ουρά-
νια έμπνεφση, να τολμήσει ν' αποδώσει τα θεανθρώπινα χαρακτη-
ριστικά, σε στιγμή υψίστης έξαρσης, υπακούοντας στην ανώτερη
επιταγή της μεγαλοφυίας-του, χωρίς καμία βοήθεια από μηχανεε".
Εδώ παρουσιάζεται με όλο το βάροε τηε χοντροκοπιάε-τηε η πρω-
τόγονη ένοια περί τέχνης, για την οποία κάθε στάθμιση του τε-
χνικού παράγοντα είναι ξένη και η οποία με την προκλητική εμφά-
νιση της καινούργιας τεχνικής αισθάνεται πως ήρθε το τέλοε-τηε.
Κι ωστόσο μ' αφτην ακριβωε τη φετιχιστική, εκ θεμελίων αντι-
τεχνικη ένοια περί τέχνηε οι θεωρητικοί· τηε φωτογραφίαε επιχει-
ρούσαν επί εκατό σχεδόν χρόνια την ανάλυση, χωριε φυσικά να
καταλήξουν στο παραμικρό αποτέλεσμα. Γιατί δεν έκαναν τίποτ'
άλο απ' το να υπερασπίζουν τον φωτογράφο μπροστά στη δικαστική
έδρα που αφτοε ανέτρεψε. Εντελώς άλο πνέβμα διαπνέει την έκ-
θεση, με την οποία ο φυσικός Αραγκο παρουσιάστηκε μπροστά στη
βουλή των αντιπροσώπων σαν συνήγορος της εφέβρεσηε του Ντα-
γκερ στις 3 Ιουλίου 1839. Το ωραίο σ' αφτο το λόγο είναι πώς κα-
ταφέρνει ν' αγκαλιάσει όλεε τις πλεβρεε της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας . Το πανόραμα που αποκαλύπτει είναι αρκετά μεγάλο για
να κάνει να φαίνεται ασήμαντη η αμφίβολη υπεράσπιση της φωτο-
γραφίαε απέναντι στη ζωγραφική, που δήθεν ενυπάρχει στην πρώ-
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τη, και ν' αφήνει μάλον να διαφανεί η πραγματική εμβέλεια της
εφέβρεσης. "Αν οι εφεβρέτες ενός καινούργιου οργάνου", είπε ο
Αραγκο, "το χρησιμοποιούν για την παρατήρηση της φύσης, τα
όσα προσδοκούν απ' αφτο είναι ψιλοπράγματα σε σύγκριση με τη
σειρά των επακόλουθων ανακαλύψεων, που θα προέλθουν από τούτο
το όργανο". Διαγράφοντας μια πλατεία τροχιά ο λόγος αφτος πε-
ριβάλει ολόκληρο το πεδίο της καινούργιας τεχνικής, απ' την α-
στροφυσική ώε τη φιλολογία: πλάι στην προοπτική τηε φωτογράφη-
σης των άστρων βρίσκεται η ιδέα να φωτογραφηθεί έναε κώδικας
των αιγυπτιακών ιερογλυφικών.

Οι φωτογραφίες του Νταγκερ ήσαν ιωδιωμένεε πλάκες αργύρου,
που εξετίθεντο στο φως μέσα στον σκοτεινό θάλαμο και που έ-
πρεπε να τιε στρέψει κανειε πέρα-δώθε ώσπου, στον κατάληλο
φωτισμό, ν' αναγνωρίσει πάνω σ' αφτες μια υπόγκριζη εικόνα. Ή-
σαν σπάνιο είδοε, το 1839 πλήρωνε κανειε κατά μέσο όρο 25 χρυ-
σά φράγκα για μια πλάκα. Όχι σπάνια φυλάγονταν σε κοσμηματο-
θήκες σαν στολίδια. Στα χέρια όμως μερικών ζωγράφων μετατρά-
πηκαν σε τεχνικά βοηθήματα. Όπωε εβδομήντα χρόνια αργότερα
ο Ουτριλο έφτιαχνε γοητεφτικεε απόψεις των σπιτιών της περιμε-
τρικής ζώνης του ΤΤαρισιου όχι εκ του φυσικού, αλά από καρτ-
ποσταλ, έτσι κι ο άγγλος πρωσοπογράφοε Νταίηβιντ Οκτάβιους
Χιλ, που στην εποχή-του εκτιμούνταν πολύ, πήρε σαν βάση για
μια τοιχογραφία με θέμα την πρώτη γενική σύνοδο τηε σκωτσέζι-
κηε Εκλησίαε το 1843 μια μεγάλη σειρά από φωτογραφίες προσώπων.
Αλά τις φωτογραφίες αφτεε τιε τράβηξε ο ίδιος. Κι αφτεε ακρι-
βώς οι φωτογραφίες —βοηθήματα χωρίς καλιτεχνικες απαιτήσεις,
προορισμένα για εσωτερική χρήση— είναι που έγραψαν στην ιστό-,
ρία το όνομά-του, ενώ σαν ζωγράφος ξεχάστηκε. Βέβαια, ορισμέ-
νες σπουδές μας οδηγούν βαθύτερα στην καινούργια τεχνική απ'
ό,τι οι σειρές αφτων των πορτραίτων: εικόνες ανώνυμων ανθρώπων,
όχι πορτραίτα. Τέτοια πρόσωπα υπήρχαν από παλιά στους ζωγρα-
φικούς πίνακες. Αν οι πίνακες αφτοι ήσαν ιδιοκτησία μιας οικο-
γένειας, ρωτούσε κανειε πότε-πότε ποιον παρίσταναν. Έπειτα
<5μωε από δυο-τρειε γενιές το ενδιαφέρον αφτο έσβηνε: οι πίνα-
κες, όταν επιβιώνουν, επιβιώνουν μόνο σαν μαρτυρία για την τέ-
χνη εκείνου που τουε φιλοτέχνησε. Στη φωτογραφία όμως συνα-
ντάμε κάτι καινούργιο και παράξενο: σ εκείνη την ψαροπούλα απ
το Νιου Χαίηβεν, που χαμηλοβλέπει με τόσο ράθυμη, ξεπλανέφ-
τρα ντροπαλοσύνη, μένει κάτι που δεν περιορίζεται να είναι μια
μαρτυρία για την τέχνη του φωτογράφου Χιλ, κάτι που δεν μπο-
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ρειε να το εξανα/κάσειε να σωπάσει, Ηαθωε ρωτάει επιτακτικά για
τ' όνομα αφτηε που έζησε κάποτε, αφτηε που κι εδώ είναι ακόμα
υπαρκτή και δεν θα θελήσει ποτέ να περάσει ολότελα στην "τέ-
χνη" . "Και ρωτώ:πώε των μαλιων τούτων η χάρη/και τούτηε τηε
ματιαε αιχμαλώτισε αλοτινεε υπάρξειε: /π<3ε τούτο δω το στόμα,
με πόθο φιλημένο /χωριε σκοπό πια σαν καπνοε δίχωε φλόγα αρ-
/οσαλέβει". Ή αε κοιτάξουμε τη φωτο/ραφία του Ντωταντε, του
φωτο/ράφου, του πατέρα του ποιητή, απ' την εποχή που ήταν αρα-
βωνιαΰμένοε με τη /υναίκα εκείνη, που κάποια μέρα, λίγο μετά τη
/ένηση του έκτου-τηε παιδιού, τη βρήκε να κείτεται στην κρε-
βατοκάμαρα του σπιτιοΰ-του στη Μόσχα με κομένεε τιε αρτηρίεε.
Τη βλέπουμε εδώ πλάι-του, αφτοε φαίνεται να την κρατάει" το
βλέμα-τηε όμωε τον προσπερνάει, προσηλωμένο σ' ένα δυσοίωνο
μακρινό σημείο. Αν εμβαθύνει κανειε αρκετά σε μια τέτοια φωτο-
γραφία, αντιλαμβάνεται κι εδώ πόσο οι αντιθέσειε συναντιούνται:
η ακριβέστερη τεχνική μπορεί να δώσει στα προΐόντα-τηε μια τέ-
τοια μα/ικη αξία, που ποτέ δεν μπορεί να έχει /ία μαε έναε ζω-
/ραφικοε πίνακαε. Σε πείσμα όληε τηε επιτηδειότηταε του φωτο-
/ράφου κι όλου του προσχεδιασμου στη στάση του μοντέλου-του,
ο παρατηρητηε αισθάνεται την ακατανίκητη ανά/κη ν' αναζητήσει
σε μια τέτοια φωτο/ραφία τον μικρούλη σπινθήρα τηε σύμπτωσηε,
του "εδώ και τώρα", με τον οποίο η πραγματικότητα "καψάλισε"
κατά κάποιο τρόπο τον εικονικό χαρακτήρα, ψάχνει να βρει την
αόρατη θέση, όπου σ εκείνο το από καιρό περασμένο πια λεπτό
φωλιάζει ακόμα και σήμερα το μελούμενο, και μάλιστα τόσο έβ-
/λωτα ώστε, πισωκοιτάζονταε, μπορούμε να το ανακαλύψουμε.
Η φύση που μιλάει στην κάμερα είναι άλη απ' αφτη που μιλάει στο
μάτι' είναι διαφορετική κυρίωε για τον λόγο πωε στη θέση ενοε
χώρου, που διυφαίνεται με το συνειδητό του ανθρώπου, μπαίνει
έναε χώροε που διυφαίνεται με το ασυνείδητό-του. Οσο συνηθι-
σμένο κι αν είναι να συνειδητοποιεί κανειε, έστω και χοντρικά,
π.χ. το βάδισμα των ανθρώπων, ωστόσο σί/ουρα δεν ξέρει τίποτα
/ία τη στάση-τουε στο κλάσμα του δεφτερολέπτου που /ίνεται ο
διαΟκελισμοε. Η φωτο/ραφία με τα βοηθητικά-τηε μέσα: το ρελα-
ντί, τιε με/εθύνσειε, του το αποκαλύπτει. Του δίνει πληροφορί-
εε για το οπτικά ασύνειδο, όπωε η ψυχανάλυση του δίνει πληροφο-
ρίεε για το ενστικτικα ασύνειδο. Δομικά πλέ/ματα, κυταρικοι ι-
στοί, που απασχολούν την τεχνική, την ιατρική —όλα αφτα είναι
στην κάμερα καταρχη πιο οικεία απ' όσο ένα ωραίο τοπίο ή ένα
"ζωντανό" πορτραίτο. Ταφτόχρονα όμωε η φωτο/ραφία μαε αποκα-
λύπτει μ αφτο το υλικό τιε φυσιο/νωμικεε απόψειε μικρόκοσμων,
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αρκετα σημαδιακών και κρυφών για να βρουν καταφύ/ιο στιε ονει-
ροφαντασίεε, τώρα όμωε, μεγάλοι και συ/κεκριμένοι καθωε έγι-
ναν, για να καταδείξουν πωε η διαφορά ανάμεσα στην τεχνική και
τη μαγεία είναι νερά για πέρα μια ιστορική μεταβλητή. Έτσι, ο
Μπλόσφελντ (2), με τιε εκπληκτικεε φωτο/ραφίεε φυτών που τρά-
βηξε, μαε αποκάλυψε στα πολυκόμπια παλαιότατεε μορφεε κιόνων,
στη στρουθιόπτερη την ποιμαντορικη ράβδο, στον με/εθυμένο κα-
τά δέκα φορεε βλαστό τηε καστανιαε και του σφένδαμνου τοτέμ
σκαλισμένα σε δέντρα, στο νερά/καθο /οτθικα ποικΛματα, Γι' α-
φτο και τα φωτομοντέλα ενοε Χιλ δεν απείχαν πολύ απ' την αλή-
θεια, όταν "το φαινόμενο τηε φωτο/ραφίαε" τουε ήταν ακόμα "έ-
να μεγάλο, μυστηριακό βίωμα"" έστω κι αν /ι' αφτα τούτο το βίω-
μα δεν ήταν παρά η συνείδηση "ότι στέκεσαι μπροστά σε μια μη-
χανή, που σ' ελάχιστο χρόνο μπορεί να φτιάξει μια εικόνα του ο-
ρατού περιβάλοντοε, μια εικόνα που μοιάζει τόσο ζωντανή και
πρα/ματικη όσο κι η ίδια η φύση". Έχει λεχτεί για τον φακό του
Χιλ ότι διατηρεί κάποια διακριτική επιφυλακτικότητα. Αλά και
τα μοντέλα-του δεν είναι λιγότερο επιφυλακτικά" διατηρούν μια
κάποια συστολή μπροστά στον φακό, και η συντα/η ενοε κατοπι-
νού φωτο/ράφου τηε εποχηε τηε ακμηε: "Μην κοιταε ποτέ τον
φακό", θα μπορούσε νάχει β/ει απ' τη δική-τουε συμπεριφορά.
ΤΤόση αντίθεση μ' εκείνο το "σε κοιτάνε", που αφορά φωτο/ραφί-
εε ζώων, ανθρώπων ή μωρών, που παρεμβάλει με τόσο βρώμικο
τρόπο τον α/οραστη και στο οποίο δεν μπορεί, ν' αντιταχτεί τί-
ποτα καλύτερο απ' τα λόγια του ηλικιωμένου Ντωταντε για τη
ντα/κεροτυπία: "Στην αρχή δεν τολμούσε κανειε να κοιτάξει για
πολύ τιε πρώτε'ε φωτο/ραφίεε που έφτιαχνε. Φοβόταν μπροστά
στην εφκρίνεια αφτων των ανθρώπων και νόμιζε πωε τα μικροσκο-
πικά πρόσωπα που ήσαν πάνω στην εικόνα μπορούσαν να τον δουν,
τόσο πολύ σάστιζε κανειε με τη σπάνια εφκρίνεια και τη σπάνια
φυσικότητα των πρώτων ντα/κεροτυπιων".

Οι πρώτοι φωτο/ραφημένοι άνθρωποι εμφανίζονταν στο οπτικό
πεδίο τηε φωτο/ραφίαε "ανεπίληπτοι", ή καλύτερα "ανεπί/ραφοι'.'
Οι εφημερίδεε ήσαν ακόμα αντικείμενα πολυτελείαε, που σπάνια
αποκτούσε κανειε α/οράζοντάε-τιε και πιο πολύ τιε διάβαζε στα
καφενεία, η φωτο/ραφικη διαδικασία δεν είχε ακόμα γίνει όργανο
τουε, ελάχιστοι ακόμα άνθρωποι έβλεπαν τ' όνομά-τουε τυπωμέ-
νο. Το ανθρώπινο πρόσωπο περιβαλόταν από μια σιωπή, πάνω στην
οποία αναπαβόταν το βλέμα. Με δυο λόγια, όλεε οι δυνατότητες
αφτηε τηε προσωπο/ραφικηε τέχνηε βασίζονται στο /ε/ονοε ιτωι
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δεν υπήρχε ακόμα η επαφή ανάμεσα στην επικαιρότητα και τη φω-
τογραφία . ΊΤολα φωτογραφικά πορτραίτα έγιναν απ' τον Χιλ στο
νεκροταφείο ΓκρέυφραΧαρε του Εδιμβούργου —τίποτα δεν είναι
πιο χαρακτηριστικό γι' αφτη την πρώιμη εποχή απ' το πόσο τα μο-
ντέλα ήσαν εναρμονισμένα με το π ε ριβάλο ν του νεκροταφείου. Και
πραγματικά, σύμφωνα με μια φωτογραφία που έφτιαξε ο Χιλ, το
νεκροταφείο αφτο είναι σαν έναε εσωτερικοε χώροε, έναε απόμε-
ροε, περιφραγμένοε χώροε, όπου, ακουμπώνταε πάνω σε πυρίμαχα
τείχη, μνήματα ξεφυτρώνουν απ' το γρασίδι, κούφια σαν τζάκια,
που στο εσωτερικό-τουε αντί για φλόγεε υπάρχουν επιγραφεε.
ΤΤοτε όμωε αφτοε ο τόποε δεν θα μπορούσε ν' ασκήσει αφτη την
επίδραση, αν η επιλογή-του δεν είχε γίνει για τεχνικουε λόγουε.
Η μικρότερη φωτοεβαισθησία των πρώτων φωτογραφικών πλακών α-
παιτούσε να εκτεθούν επί πολύ χρόνο σε φυσικό φωε. Γι' αφτο,το
πρόσωπο που επρόκειτο να φωτογραφηθεί ήταν σκόπιμο να βρίσκε-
ται σ' ένα τόπο όσο γινόταν πιο απόμερο, όπου τίποτα δεν εμπό-
διζε την ήρεμη περισυλογη. "Η σύνθεση τηε έκφρασηε, που κα-
τορθώνεται με το να μένει το μοντέλο επί πολύ χρόνο ακίνητο",
λέει ο Όρλικ για την πρώιμη φωτογραφία, "είναι ο κύριοε λόγοε
που οι φωτογραφίεε αφτεε, πλάι στην απλότητά-τουε που θυμίζει
περίτεχνα σχεδιασμένα ή ζωγραφισμένα πορτραίτα, ασκούν στον
παρατηρητή εντονότερη και διαρκέστερη επίδραση παρά οι νεότέ-
ρεε φωτογραφίεε". Η ίδια η διαδικασία έκανε τα μοντέλα να μην
αποσπώνται απ' τη στιγμή, αλά ν' αποροφώνται απ' αφτη' κατά τη
μεγάλη διάρκεια αφτων των λήψεων "δένονταν" κατά κάποιο τρό-
πο με την εικόνα κι έτσι έρχονταν σε απόλυτη αντίθεση με το
θέαμα που παρουσιάζει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, που αντι-
στοιχεί στο καινούργιο εκείνο περιβάλον, όπου, όπωε πετυχημένα
παρατήρησε ο Κρακάουερ, απ' το ίδιο κλάσμα του δεφτερολέπτου
που διαρκεί η φωτογράφηση εξαρτάται "το αν έναε αθλητηε θα γί- ί
ν ει τόσο διάσημοε ώστε να τον απαθανατίσουν οι φωτογράφοι για
λογαριασμό των περιοδικών" . Τα πάντα σ' αφτεε τιε πρώτεε φωτο-
γραφίεε ήσαν καμωμένα για να διαρκέσουν * όχι μόνο τα ασύγκριτα
συμπλέγματα που σχημάτιζαν οι άνθρωποι —και που η εξαφάνιση
τουε ήταν σίγουρα ένα απ' τα ασφαλέστερα συμπτώματα γι' αφτο
που διαδραματιζόταν στην κοινωνία στο δέφτερο μισό του αιώνα—,
αλά ακόμα κι οι πτυχεε που σχηματίζει ένα ρούχο σ' αφτεε τιε
φωτογραφίεε διαρκούν περισότερο. Αε κοιτάξουμε το πανωφόρι
του Σέλινγκ' μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πωε θα περάσει
κι αφτο στην αθανασία* οι μορφεε που παίρνει πάνω στο σώμα του
κατόχου-του δεν υστερούν απ' τιε ρυτίδεε στο πρόσωπο αφτου
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του τελεφταίου. Κοντολογιε, όλα συνηγορούν πωε ο Μπέρναρντ
φον Μπρεντάνο είχε δίκιο υποθέτονταε "πωε έναε φωτογράφοε
του 185Ο στεκόταν στο ίδιο ύφοε με το όργανό-του" —για πρώτη
και, επί πολύ χρονικό διάστημα, για τελεφταία φορά.

Εξάλου, για να αντιληφτεί κανειε την τεράστια επίδραση τηε
νταγκεροτυπίαε την εποχή που ανακαλύφτηκε, πρέπει να πάρει
υπόψη-του πωε η υπαίθρια ζωγραφική είχε αρχίσει τότε ν' ανοίγει
στουε πιο προχωρημένουε ζωγράφουε ολότελα καινούργιεε προο-
πτικεε. Με τη συναίσθηση πωε ακριβωε σ' αφτο το θέμα η φωτο-
γραφία έπρεπε να πάρει τη σκυτάλη απ' τη ζωγραφική, ο Αραγκο,
ανασκοπώνταε ιστορικά τιε πρώιμεε προσπάθειεε του Τζοβάνι Μπα-
τίστα ΤΤόρτα, λέει απερίφραστα: "Σ' ό,τι αφορά την εντύπωση,
που εξαρτάται απ' την ατελή διαφάνεια τηε ατμόσφαιράε-μαε (και
που την έχουν χαρακτηρίσει με την απρόσφορη έκφραση ατμοσφαι-
ρική προοπτική), ακόμα κι οι εξασκημένοι ζωγράφοι δεν ελπίζουν

,πωε ο σκοτεινοε θάλαμοε" —ενοει τιε φωτογραφίεε που παράγον-
ται σ' αφτον— "θα μπορούσε να τουε βοηθήσει ν' αποδίδουν με α-
κρίβεια τιε εικόνεε". Τη στιγμή που ο Νταγκερ κατάφερε να κα-
θηλώσει τιε εικόνεε του σκοτεινού θαλάμου, ο τεχνικοε απο-
στράτεφσε σ' αφτο το σημείο τουε ζωγράφουε. Ομωε το κατεξο-
χη θύμα τηε φωτογραφίαε δεν ήταν η τοπιογραφία, αλά η μικρο-
προσωπογραφία. Τα πράγματα εξελίχτηκαν τόσο γρήγορα, που γύ-
ρο στα 184Ο κιόλαε οι περισότεροι απ' τουε αναρίθμητουε προσω-
πογράφουε έγιναν επαγγελματίεε φωτογράφοι, στην αρχή παρε-
μπιπτόντωε, σε λίγο όμωε αποκλειστικά. Εδώ τουε χρησίμεψε η
πείρα τηε προηγοΰμενήε δουλειάε-τουε, και δεν είναι η καλιτε-
χνικη, αλά η χειρωνακτική-τουε προπαίδεφση αφτη στην οποία
χρωστάμε το υψηλό επίπεδο των φωτογραφικών επιδόσεών-τουε.
Αργα-αργα χάθηκε αφτη η μεταβατική γενιά' ένα είδος βιβλικηε
εβλογίαε φαίνεται πωε συνόδεβε εκείνουε τουε πρώτουε φωτο-
γράφουε: οι Νανταρ, Στέλτσνερ, ΤΤήρσον, Μπαγιαρ πλησίασαν
όλοι-τουε τα ενενήντα ή εκατό. Στο τέλοε όμωε εισέβαλαν από
παντού επιχειρηματίεε στον χώρο του επαγγελματία φωτογράφου,
κι όταν αργότερα καθιερώθηκε το ρετουσάρισμα του αρνητικού,
με το οποίο ο κακοε ζωγράφοε εκδικήθηκε τη φωτογραφία, άρχισε
μια απότομη παρακμή του γούστου. Ήταν η εποχή που άρχισαν να
/εμίζουν τα φωτογραφικά άλμπουμ. Στα πιο παγερά σημεία του
σπιτιού, πάνω σε κονσόλεε ή γκεριντον στο σαλόνι, βρίσκονταν
κατά προτίμηση δερματόδετα άλμπουμ με αποκρουστικά μετάλινα
ποικίλματα και χοντρά φύλα επιχρυσωμένα στιε άκρεε, πάνω στα
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οποία φιγουράριζαν, ηλίθια πλαισιωμένε:, διάφορε: μορφε: —ο
θείο: Αγησίλαος και η θει'α Μελπομένη, η ΤΓιπίτσα όταν ήταν μι-
κρή, ο μπαμπά: πρωτοετή* στο πανεπιστήμιο— και τέλοε, για να
ολοκληρωθεί το αίσχοε, κι εμειε οι ίδιοι: σαν Τυρολέζοε του σα-
λονιού, τραγουδώνταε με λαρυγγισμουε, κουνώντα: το καπέλο
προ: τα (φέφτικα) αιώνια χιονισμένα βουνά, ή σαν κομψεβάμενοε
νάφτηε, με τόνα πόδι πάνω στ' άλο, <5πωε πρέπει, ακουμπώ-
νταε σ' ένα γυαλισμένο στύλο. Η διακόσμηση αφτων των πορτραί-
των, με τα υπόβαθρά-τουε, τα κιγκλιδώματα και τα οβάλ τραπε-
ζάκια-τουε, θυμίζει ακόμα την εποχή που, εξαιτία: τηε μεγάλη:
διάρκεια: τηε φωτογράφηση:, έπρεπε να δίνουν στα μοντέλα στη-
ρίγματα για να μην κουνιούνται. Αν αρχικά αρκούσαν στηρίγματα
για το κεφάλι και υποδοχε: για τα γόνατα, σε λίγο ακολούθησαν
κι άλα εξαρτήματα, που υπήρχαν και σε διάσημουε πίνακεε και γι'
αφτο δεν μπορούσαν παρά να είναι καλιτεχνικα. Στην αρχή ήταν
η κολώνα ή η κουρτίνα. Στη δεκαετία του 186Ο ικανότεροι άν-
δρεε αναγκάστηκαν να στραφούν ενάντια σ' αφτα τα εξαμβλώματα.
Έτσι, σ' ένα ειδικό αγγλικό περιοδικό τηε εποχηε διαβάζουμε:
" Στουε ζωγραφικού: πίνακεε η κολώνα έχει μια πειστικότητα, ο
τρόποε όμωε που χρησιμοποιείται στη φωτογραφία είναι παράλογοε,
αφού συνήθωε στέκει πάνω σ' ένα χαλί. Κανέναε δεν είναι δυνα-
τό να πιστέβει πωε οι μαρμάρινε: ή πέτρινεε κολώνεε χτίζονται
μ' ένα χαλί για θεμέλιο". Εκείνη την εποχή ξεφύτρωσαν τα ατελιέ
με τι: ταπετσαρίεε και τους φοίνικέε-τουε, του: γκομπλεν και
τα καβαλέτα-του:, που επαμφοτερίζανε μεταξύ θανατική: εκτέ-
λεση: και απαθανάτιση:, μεταξύ θαλάμου βασανιστηρίων και αί-
θουΟαε του θρόνου και που ένα ανατριχιαστικό παράδειγμά-τουε
αποτελεί μια φωτογραφία του Κάφκα όταν ήταν παίδι. Ντυμένο με
μια στενή, σχεδόν εξεφτελιστικη, παραφορτωμένη με σειρήτια
παιδική φορεσιά το εξάχρονο, περίπου,αγοράκι στέκει στη μέση ε-
νοε τοπίου που θυμίζει θερμοκήπιο. Στο βάθο: υψώνονται φοινι-
κόδεντρα. Και λε: κι ήθελαν να κάνουν αφτου: του: ταπετσαρι-
σμένου: τροπικού: ακόμα πιο αποπνιχτικού:, το μοντέλο κρατάει
στο αριστερό χέρι ένα γιγαντιαίο καπέλο με πλατύ μπορ, σαν κι
αφτα που έχουν οι Ισπανοί. Το αγοράκι θα εξαφανιζόταν σίγουρα
μέσα σ αφτη τη διαρύθμιση, αν τα ανείπωτα θλιμένα μάτια-του
δεν κυριαρχούσαν σ' αφτο το μοιραίο τοπίο.

Η φωτογραφία αφτη, με την απέραντη θλίψη-τηε, διαφέρει απ' τι:
πρώτε: φωτογραφίεε, όπου οι άνθρωποι δεν κοίταζαν τον κόσμο
ξεκομένοι και ξεχασμένοι απ το Θεό, όπω: εδώ το αγοράκι. Υ-
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πήρχε γύρω-τουε μια αίγλη, ένα μέσο που δίνει στο βλέμα-τουε,
καθω: διασχίζει αφτο το μέσο, την πληρότητα και τη σιγουριά
του. Είναι ολοφάνερο και πάλι το τεχνικό αντίστοιχο αφτου του
γεγονότο:· έγκειται στην απόλυτη συνέχεια απ' το πιο ζωηρό φωε
ώε την πιο σκοτεινή σκιά. Α: σημειωθεί ότι κι εδώ επιβεβαιώνε-
ται ο νόμοε τηε προαναγγελίαε νεότερων επιτεβγμάτων απ' την
παλιότερη τεχνική, καθω: η παλιά προσωπογραφία προκάλεσε, πριν
απ' την παρακμή-τηε, μια χωριε προηγούμενο άνθηση του μετζο-
τίντο* . Βέβαια, το μετζοτίντο ήταν μια τεχνική που μόνον αρ-
γότερα συνδέθηκε με την καινούργια φωτογραφική τεχνική. Όπωε
στιε εικόνεε που παράγονται με την τεχνική του μετζοτίντο, έτσι
και στι: φωτογραφίεε του Χιλ το φω: ξεπροβάλει σιγα-σιγα απ'
το σκοτάδι: ο Όρλικ μιλάει για την "αρμονική κατανομή του φω-
τισμού", που οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια τηε έκθεση: τηε
πλάκαε στο φω: και προσδίδει "σ' αφτε: τι: πρώτε: φωτογραφίε:
το μεγαλείο-του:". Κι ανάμεσα στου: σύγχρονου: αφτη: τη: ε-
φέβρεση:, ήδη ο Ντελαρο: σημείωσε την "πρωτόφαντη, θεσπέσια"
γενική εντύπωση "που δεν διαταράσει καθόλου την ηρεμία των
μαζών". Αφτα για τα τεχνικά αίτια του φαινομένου τηε αίγλη:.
Ιδιαίτερα μερικε: ομαδικέ: φωτογραφίε: συντηρούν ένα χαρούμε-
νο ττνέβμα συλογικότητα:, όπω: αφτο λάμπει για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα πάνω στην πλάκα, προτού χαθεί με την "αφθε-
ντικη φωτογραφία". Είναι αφτο: ο φωτεινό: κύκλο:, που μερικεε
φόρε: υποδηλώνεται όμορφα και πετυχημένα απ' το παλιομοδίτικο
πια οβάλ σχήμα των φωτογραφιών. Γι αφτον τον λόγο θα παρερ-
μήνεβε κάνει: αφτα τα αρχέτυπα τη: φωτογραφία: αν τόνιζε την
καλιτεχνικη τελειότητα ή το γούστο-του:, Οι φωτογραφίεε α-
φτε: γενήθηκαν σε χώρου:, στου: οποίου: ο φωτογράφο: που έ-
στεκε αντιμέτωπο: με τον πελάτη ήταν πριν απ' όλα ένα: τεχνι-
κό: τηε πιο πρόσφατη: σχοληε, αλά ο πελάτη: που έστεκε αντι-
μέτωπο: με τον φωτογράφο ήταν μελό: μια: ανερχόμενη: κοινωνι-
κή: τάξηε με μια αίγλη, που είχε διεισδύσει ώε τι: δίπλε: του α-
στικού κουστουμιου ή του λαιμοδέτη. Γιατί βέβαια αφτη η αίγλη
δεν είναι απλω: προϊόν μια: πρωτόγονη: κάμερα:. ΤΤολυ περισό-
τερο σ' εκείνη την πρώτη περίοδο το αντικείμενο ανταποκρινόταν

* Πρόκειται για μια παραλα/η τηε χαλκο/ραφίαε, κατά την οποία η πλάκα, όπου
είναι χαρά/μένη η εικόνα, επεξερ/άζεται μ' οξέα και κατόπιν, μ' ίνα ξέστρο,
αποξέεεται η γύρα απ' την εικόνα μίζα του μετάλου. Με τη μέθοδο αφτη επι-
τυγχάνεται καλύτερα,κατά την εκτΰπωΰη,η φωτοΟκίαστ) των αντικειμένων. (ΣτΜ)
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στην τεχνική, ακριβωε όπωε βτην περίοδο τηε παρακμηε που ακο-
λούθησε διαχωρίστηκε απ' αφτην. ΤΤολυ σύντομα, δηλαδή, η προ-
χωρημένη οπτική διέθετε όργανα που υπερνικούσαν εντελώς το
σκοτάδι και απεικόνιζαν τα φαινόμενα σαν καθρέφτεε. Ωστόσο,
στην περίοδο μετά το 188Ο οι φωτογράφοι θεώρησαν καθήκον
τουε να ψεβδομιμηθουν αφτη την αίγλη, που με την εκτόπιση του
σκοταδιού χάρη σε ισχυρότερουε φακουε εκτοπίστηκε κι αφτη απ'
τη φωτογραφία, όπωε εκτοπίστηκε κι απ' την πραγματικότητα εξ-
αιτίαε του όλο και μεγαλύτερου εκφυλισμού τηε ιμπεριαλιστικής
αστικηε τάξηε, να ψεβδομιμηθουν λοιπόν αφτη την αίγλη μ' όλεε
τιε τέχνεε του ρετουε, προπάντων όμωε με το λεγόμενο όφσετ.
Έτσι έγινε τηε μόδαε, ιδιαίτερα στο στυλ "Γιούγκεντ"* , ένα
μούχρωμα που διακοπτόταν από τεχνητεε αντάβγειεε' σε πείσμα
όμωε αφτου του λυκόφωτοε διαμορφωνόταν όλο και καθαρότερα μια
πόζα, που η ακαμψία-τηε πρόδινε πόσο ανίσχυρη ήταν εκείνη η
γενιά απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο.

Κι ωστόσο, ο αποφασιστικοε παράγονταε στη φωτογραφία είναι πά-
ντα η σχέση του φωτογράφου με την τεχνική-του. Ο Καμιλ Ρεχτ
περιέγραφε αφτη τη σχέση με μια ωραία εικόνα. "Ο βιολιστηε",
λέει, "πρέπει πρώτα να σχηματίσει τον ήχο, πρέπει να τον ανα-
ζητήσει, να τον βρει αστραπιαία, ο πιανίσταε χτυπάει το πλήκτρο
κι αντηχεί ο ήχοε. Το όργανο βρίσκεται στη διάθεση και του ζω-
γράφου και του φωτογράφου. Τα σχέδια και τα χρώματα του ζωγρά-
φου αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του ήχου απ' τον βιολιστή* ο
φωτογράφο* μαζί με τον πιανίστα υπερέχει ωε προε το μηχανικό
στοιχείο, που είναι υποταγμένο σε περιοριστικουε νόμουε, οι ο-
ποίοι για τον βιολιστή δεν είναι καθόλου το ίδιο δεσμεφτικοι.
Κανέναε ΤΤαντερέβσκι δεν θα δρέψει ποτέ τη δόξα που έδρεψε έ-
ναε ΊΤαγκανίνι, δεν θ' ασκήσει ποτέ τη σχεδόν μυθική γοητεία
που εκείνοε άσκησε". Αλά, για να μείνουμε στην παρομοίωση,
υπάρχει έναε Μπουζόνι τηε φωτογραφίαε, κι αφτοε είναι ο Ατζε.
Κι οι δύο ήσαν βιρτουόζοι, ταφτόχρονα όμωε και πρωτοπόροι. Η
χωριε προηγούμενο αφοσίωση στο έργο-τουε, σε συνδυασμό με τη
μέγιστη ακρίβεια, είναι κοινή και στουε δυο. Ακόμα και στα χα-
ρακτηριστικά-τουε υπάρχει συγγένεια. Ο Ατζε ήταν έναε ηθο-

* Το στυλ Γιού/κεντ (_ΐυθΕΝ05ΤΙί.) ήταν μια τεχνοτροπία γΰρω στα 19ΟΟ, που
χρησιμοποιούσε /ία διακοσμητικούς σκοπού! στυλιζαριβμένει μορφει φυτών.
Ονομάστηκε έτσι απ' το περιοδικό .ΙΙΙΟΝΕΟ (Νιάτα), που έβ/αινε τότε οτο
Μόναχο και που χρησιμοποιούσε τέτοιου είδους παρασταθείς. (ΣτΜ)
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ποιοε που, αηδιασμένοε απ' το επάγγελμά-του, πέταξε τη μάσκα
κι ύστερα βάλθηκε να ξεμασκαρέψει και την πραγματικότητα. Έ-
ζησε στο ΤΤαρίσι φτωχοε και άσημοε, τιε φωτογραφίεε-τουε τιε
πουλούσε όσο-όσο στουε ρέκτεε, που δεν μπορούσαν να είναι λι-
γότερο εκεντρικοι απ' αφτον, και πέθανε πριν λίγο καιρό, αφή-
νονταε ένα έργο από τέσεριε χιλιάδεε και πάνω φωτογραφίεε. Η
Μπέρενιε Άμποτ απ' τη Νέα Υόρκη μάζεψε αφτεε τιε φωτογραφί-
εε, κι ένα απάνθισμα απ' αφτεε κυκλοφορεί τούτη την εποχή σ'
έναν θαβμάσιο τόμο (3), που εξέδωσε ο Καμιλ Ρεχτ. Η σύγχρονη
δημοσιογραφία "δεν ήξερε τίποτα για τον άνθρωπο, που συνήθωε
τριγύριζε με τιε φωτογραφίεε-του στα ατελιέ, τιε πούλαγε για
λίγεε πενταροδεκάρεε, συχνά στην τιμή μιαε από κείνεε τιε καρτ
ποσταλ, που γύρω στα 19ΟΟ έδειχναν τόσο όμορφη την πόλη,
βυθισμένη σε μια γαλάζια νύχτα, μ' ένα ρετουσαρισμένο φεγγάρι.
Έφτασε στον ΤΓόλο τηε ύψιστηε δεξιοτεχνίαε' αλά με την οργι-
σμένη μαεστρία ενοε μεγάλου δεξιοτέχνη, που ζει πάντοτε στη
σκιά, παρέλειψε να στήσει εκεί τη σημαία-του. Έτσι μπορεί να
πιστέβουν μερικοί πωε ανακάλυψαν τον ΤΓόλο, που πριν απ' αφτουε
πάτησε ο Ατζε". ΤΤράγματι: οι φωτογραφίεε του ΤΤαρισιου που
τράβηξε ο Ατζε είναι οι πρόδρομοι τηε σουρεαλιστικηε φωτογρα-
φίαε ' προφυλακή τηε μοναδικηε πραγματικά μεγάληε Οτρατιαε
που μπόρεσε να κινητοποιήσει ο σουρεαλισμός. Είναι ο πρώτοε
που απολυμαίνει την αποπνιχτική ατμόσφαιρα, που άπλωσε η συμ-
βατική προσωποφωτογραφία τηε εποχηε τηε παρακμηε. Καθαρίζει
αφτη την ατμόσφαιρα, την ξεκαθαρίζει μάλιστα: εισάγει την α-
πελεφθέρωση του αντικειμένου απ' την αίγλη, που είναι η πιο α-
διαμφισβήτητα θετική υπηρεσία που πρόσφερε η νεότερη σχολή
των φωτογράφων. Οταν το "Μπιφουρ" ή το "Βαριετε", πρωτοπο-
ριακά περιοδικά, παρουσιάζουν μερικεε λεπτομέρειες μονάχα με
τον τίτλο "Ουεστμίνστερ", "Λίλη", "Αμβέρσα" ή "Μπρεσλάου",
πότε ένα μέροε από ένα κιγκλίδωμα, πότε μια γυμνή δεντροκορφη,
που τα κλαδιά-τηε πέφτουν μπροστά σ ένα φανοστάτη, άλοτε πά-
λι έναν πυρίμαχο τοίχο ή έναν πολυέλαιο μ' ένα σωσίβιο, πάνω
στο οποίο είναι γραμένο τ' όνομα τηε πόλης, όλα αφτα δεν είναι
παρά φιλολογικεε αξιοποιήσεις μοτίβων που ανακάλυψε ο Ατζε.
Αναζητούσε το κρυμένο και αφανεε, κι έτσι εικόνεε σαν κι α-
φτεε στρέφονται ενάντια στον εξωτικό, πομπώδη, ρομαντικό ήχο
των ονομάτων των πόλεων' ρουφάνε την αίγλη απ την πραγματι-
κότητα σαν να ρουφάνε νερό από ένα βυθιζόμενο πλοίο. — Τί είναι
η αίγλη; Ένα αλόκοτο πλέγμα μεταξύ χώρου και χρόνου: ανεπανά-
ληπτο όραμα ενός χώρου που φαίνεται μακρινός, όσο κοντινός κι
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αν είναι. Όταν ένα καλοκαιριάτικο απομεσήμερο κοιτάζουμε ακί-
νητοι μια οροσειρά στον ορίζοντα ή ένα κλαρί, που ρίχνει πάνω
μαε τη σκιά-του, ώσπου η στιγμή ή η ώρα να συμετέχουν σ' αφτο
το όραμα —τότε ανασαίνουμε την αίγλη των βουνών, του κλαριού.
Το να φέρουν πιο κοντά-τουε, ή μάλον πιο κοντά στις μάζεε, τα
πράγματα, είναι μια τάση των σημερινών ανθρώπων εξίσου παθια-
σμένη όσο και το ξεπέρασμα του ανεπανάληπτου, σ όλουε τουε
τομειε, διαμέσου τηε αναπαραγωγήε-του. Καθημερινά επιβάλεται
όλο και πιο αναπότρεπτα η ανάγκη να εξουσιάζει κανειε το αντι-
κείμενο με την εικόνα, ή μάλον με το αντίγραφο τηε εικόνας.
Και είναι σαφηε η διαφορά του αντιγράφου, όπωε υλοποιείται απ'
την εικονογραφημένη εφημερίδα και τα κινηματογραφικά επίκαιρα,
απ' την εικόνα. Στην τελεφταία η μοναδικότητα και η διάρκεια
είναι τόσο στενά συνυφασμένεε μεταξύ-τουε όσο και η παροδικό-
τητα και η επαναληπτότητα στο πρώτο. Η απογύμνωση του αντι-
κειμένου απ' το περίβλημά-του, η διάλυση τηε αίγληε, αποτε-
λούν τη σημειολογία μιαε αισθητηριακηε αντίληψηε, τηε οποίαε
το αίσθημα για κάθε τι το ομοειδεε στον κόσμο έχει αφξηθει σε
τέτοιο βαθμό που μπορεί, χάρη στην αναπαραγωγή, ν αποσπάσει
αφτο το στοιχείο του ομοειδουε ακόμα κι απ' το ανεπανάληπτο.
Ο Ατζε σχεδόν πάντοτε προσπερνούσε "τιε γενικεε επόφειε και
τα λεγόμενα εμβλήματα"' όμωε δεν προσπερνούσε μπροστά Οε
μια μακριά σειρά από υποδηματοσύρτεε' δεν προσπερνούσε τιε
παριζιάνικεε αβλεε, όπου μέρα-νύχτα είναι αραδιασμένες οι χει-
ράμαξεε, ούτε τιε σειρεε τα τραπέζια με τιε χιλιάδεε πιατικά
και αποφάγια μετά τα φαγοπότια" δεν προσπερνούσε το πορνείο
στην οδό ... αριθμοε 5, όπου το πέντε φαίνεται τεράστιο σε
τέσερα διαφορετικά σημεία τηε πρόσοφηε. ΤΤεριέργωε όμωε σχεδόν
όλεε αφτεε οι εικόνεε είναι άδειεε. Άδεια είναι η πύλη τηε Αρ-
κέιγ, άδειεε οι μεγαλόπρεπεε σκάλεε, άδειεε οι αβλεε, άδεια τα
μπαλκόνια των καφενείων, άδεια, όπωε και πρέπει, η ΤΤλαε ντυ
Τερτρ. Δεν είναι έρημα, αλά άψυχα' στιε φωτογραφίεε αφτεε η
πόλη έχει αδειάσει σαν ένα διαμέρισμα που δεν βρήκε ακόμα και-
νούργιο νοικάρη. Αφτα είναι τα έργα, με τα οποία η σουρεαλιστι-
κή φωτογραφία προετοιμάζει μια σωτήρια αποξένωση ανάμεσα στο
περιβάλον και τον άνθρωπο. Ανοίγει το πεδίο για το πολιτικά εξ-
ασκημένο βλέμα, για το οποίο όλεε οι οικειότητεε υποχωρούν
προε όφελοε τηε διεφκρίνισηε τηε λεπτομέρειαε.

Είναι φανερό πωε αφτο το καινούργιο βλέμα ελάχιστα πράγματα έ-
χει να δει στον τομέα, με τον οποίο κατατρίβονταν συνήθωε ώε
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τότε: την επί πληρωμή αντιπροσωπεφτικη προσωπογραφία. Απ' την
άλη μεριά, η παραίτηση απ' τον άνθρωπο σαν θέμα για τη φωτο-
γραφία είναι το πιο ακατόρθωτο πράγμα. Κι όποιοε δεν το ήξερε,
έμαθε απ' τιε ρωσικεε ταινίεε πωε ακόμα και το περιβάλον και το
τοπίο αποκαλύπτουν τα μυστικά-τουε σ' εκείνον μόνο τον φωτο-
γράφο, που ξέρει να συλαμβάνει την ανώνυμη μορφή του προσώπου
τουε. Ωστόσο, η δυνατότητα αφτη εξαρτάται πάλι σε μεγάλο βαθ-
μό απ' τον φωτογραφούμενο. Η γενιά που δεν είχε τη μανία να
προσπαθεί να φτάσει ώε τουε επιγόνουε-τηε χάρη στιε φωτογρα-
φίεε, που αντίθετα μάλιστα σε περιπτώσειε τέτοιων εκδηλώσεων
πιο πολύ αποτραβιόταν δειλά στον ζωτικό-τηε χώρο —όπωε ο Σο-
πενχάουερ στο βάθοε τηε πολυθρόναε, στην φωτογραφία-του που
πάρθηκε στη Φραγκφούρτη το 185Ο—, αλά που ακριβωε γι' αφτο
το λόγο έκανε τούτο τον ζωτικό χώρο ν' αποτυπώνεται κι αφτοε
πάνω στην πλάκα: αφτη η γενιά δεν κληροδότησε τιε αρετέε-τηε.
Τότε, για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίεε, ο κινηματογράφοε
των Ρώσων έδωσε την εφκαιρία να εμφανιστούν μπροστά στον φακό
άνθρωποι, που δεν ήθελαν να "χρησιμοποιήσουν" τη φωτογραφία
τουε. Κι αμέσωε το ανθρώπινο πρόσωπο φάνηκε πάνω στην πλάκα
με καινούργια, ανυπολόγιστη σημασία. Αλά δεν ήταν πια πορτραί-
το. Τίήταν; Η ξεχωριστή συμβολή ενοε γερμανού φωτογράφου εί-
ναι ότι απάντησε σ' αφτο το ερώτημα. Ο 'Αβγουστοε Ζάντβρ (4)
φωτογράφησε μια σειρά από πρόσωπα, που δεν υστερεί σε τίποτα
απ' την τεράστια πινακοθήκη φυσιογνωμιών που άνοιξε έναε Αΐζεν-
στάιν ή έναε ΤΤουντόβκιν, και το έκανε αφτο από επιστημονική
σκοπιά. "Το όλο έργο-του αποτελείται αϊτό εφτά ομάδεε, που α-
ντιστοιχούν στην κατεστημένη κοινωνική τάξη πραγμάτων, και θα
κυκλοφορήσει σε 45 περίπου λεφκώματα των δώδεκα φωτογραφιών".
Ώε τώρα υπάρχει μια επιλογή από εξήντα ρεπροντουξιον, που
καλύπτουν ένα ανεξάντλητο υλικό. "Ο Ζάντερ ξεκινάει απ'
τον χωρικό, τον άνθρωπο τον δεμένο με τη γή-του, ξε-
ναγεί τον παρατηρητή μέσα απ' όλα τα στρώματα και τα επαγγέλ-
ματα ώε τουε εκπροσώπουε του ανώτατου πολιτισμού και κατεβαί-
νει μετά ώε τον ηλίθιο". Ο δημιουργοε αφτοε δεν καταπιάστηκε
με τούτο το τεράστιο έργο σαν λόγιοε, δεν καθοδηγήθηκε από
φυλετιστεε ή κοινωνιολόγουε, αλά, όπωε λέει ο εκδοτικοε οίκοε,
"με βάση την άμεση παρατήρηση". Η παρατήρηση αφτη είναι πολύ
απροκατάληπτη, τολμηρή μάλιστα, ταφτόχρονα όμωε και αισθαντι-
κή, με την ένοια των λόγων του Γκαίτε: "Υπάρχει μια αισθαντική
εμπειρία, που ταφτίζεται στενότατα με το αντικείμενο και μ' α-
φτο τον τρόπο γίνεται θεωρία καθεαφτη". Γι αφτο είναι απόλυτα
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φυσιολογικό, ότι ένας παρατηρητής, όπωε ο Ντέμπλιν (ΟΟΒΙ.ΙΝ)
πρόσεξε ακριβώς τα επιστημονικά στοιχεία αφτου του έργου και
παρατηρεί: " Όπως υπάρχει η συγκριτική ανατομία, που μόνον α-
φτη μαε επιτρέπει να κατανοήσουμε τη φύση και την ιστορία των
οργάνων, έτσι κι αφτοε ο φωτογράφος έκανε συγκριτική φωτογρα-
φία κι έφτασε έτσι σ' ένα επιστημονικό επίπεδο ανώτερο απ' ε-
κείνο του φωτογράφου λεπτομερειών". Θα ήταν κρίμα αν οι οικο-
νομικεε συνθήκες εμπόδιζαν τη συνέχιση της δημοσίεφσης αφτου
του εξαίρετου σώματος. Εκτος όμως από λόγους αρχηε, μπορεί
κανειε να ενθαρύνει τον εκδοτικό οίκο και για ένα πιο συγκεκρι-
μένο λόγο. Απ' τη μια μέρα στην άλη έργα σαν αφτο του Ζάντερ
μπορούν ν' αποκτήσουν αφάνταστη επικαιρότητα. Μετατοπίσεις
στην ισοροπία των κοινωνικών δυνάμεων, σαν κι αφτεε που κυο-
φορούνται στη χώρα-μαε, τείνουν να κάνουν ζωτική αναγκαιότητα
τη διάπλαση, την εντατικοποίηση τηε φυσιογνωμικηε αντίληψης.
Είτε προέρχεται κανειε απ' τα δεξιά είτε απ' τ' αριστερά, θα
πρέπει να συνηθίσει στο γεγονός ότι απ' την εμφάνισή-του θα
προσπαθεί να διαβάσει κανειε από που προέρχεται. Κι απ' τη με-
ριά-του πάλι θα πρέπει να μάθει να διαβάζει την προέλεφση των
άλων απ' την εμφάνισή-τους. Το έργο του Ζάντερ είναι κάτι πα-
ραπάνω από ένα φωτογραφικό λέφκωμα: είναι ένας άτλας μελετών.

"Δεν υπάρχει στην εποχή-μαε έργο τέχνηε που να το περιεργά-
ζεται κανειε τόσο προσεκτικά όσο η φωτογραφία του εαφτού-μαε,
των στενών συγγενών και φίλων, της αγαπημένης-μαε", έγραψε
το 19Ο7 κιόλας ο Λίχτβαρκ και μετατόπισε έτσι την έρεβνα απ'
το πεδίο των αισθητικών κατατάξεων στο πεδίο των κοινωνικών
λειτουργιών. Μόνο ξεκινώντας από δω μπορεί να προχωρήσει η έ-
ρεβνα. Είναι χαρακτηριστικό πωε οι συζητήσειε έφτασαν σε αδιέ-
ξοδο κυρίωε όταν είχαν για θέμα τη φωτογραφία σαν τέχνη, ενώ
σχεδόν ούτε ένα βλέμα δεν αφιερώθηκε στο πολύ πιο αδιαφιλο-
νείκητο γεγονοε της τέχνηε σαν φωτογραφίαε. Κι ωστόσο η επί-
δραση τηε φωτογραφικής αναπαραγωγηε έργων τέχνηε έχει πολύ
μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τη λειτουργία της τέχνης απ' όσο
η περισότερο ή λιγότερο καλιτεχνικη διαμόρφωση-μιας φωτογρα-
φίαε, για την οποία το βίωμα γίνεται λεία του φακού. ΤΤραγματι-
κα, ο ερασιτέχνης που γυρίζει σπίτι-του μ ένα σωρό αφθεντικες
καλιτεχνικες φωτογραφίες δεν είναι καλύτερος απ' τον κυνηγό,
που γυρίζει απ το καρτέρι κουβαλώντας ένα σωρό κυνήγι, το ο-
ποίο μόνον απ' τον έμπορο μπορεί ν' αξιοποιηθεί. Και πράγματι,
φαίνεται πωε επίκειται η μέρα που θα υπάρχουν περισότερα εικο-

νογραφημένα έντυπα παρά κυνήγια και πουλερικά. Αφτα για την
φωτογραφία, στο βαθμό που είναι το πάτημα ενός κουμπιού. Τα
πράγματα όμωε αλάζουν εντελωε, αν στραφεί κανειε απ' τη φωτο-
γραφία σαν τέχνη στην τέχνη σαν φωτογραφία. Καθένας δεν μπο-
ρεί παρά να διαπιστώσει πόσο εφκολότερα είναι δυνατό να συλάβει
κανειε μια εικόνα, προπάντων όμωε ένα γλυπτό και εντελώς ιδι-
αίτερα ένα αρχιτεκτονικό έργο, με τη φωτογραφία απ' ό,τι στην
πραγματικότητα. Μπαίνει κανειε στον πειρασμό να το αποδώσει
αφτο εξ ολοκλήρου στην παρακμή του καλιτεχνικου αισθήματος,
σ' ένα ξαστόχεμα των σύγχρονων καλιτεχνων. Αφτο όμωε έρχεται
σε σύγκρουση με τη διαπίστωση, πωε την ίδια περίπου εποχή με
την ανάπτυξη των αναπαραγωγικών τεχνικών άλαξε και η αντίληψη
για τα μεγάλα έργα. Δεν μπορούμε πια να τα θεωρήσουμε σαν δη-
μιουργήματα μεμονωμένων ατόμων* έχουν γίνει συλογικεε δημι-
ουργίεε τόσο μεγάλες, που η αφομοίωσή-τουε συνδέεται με τον
όρο να σμικρυνθούν. Σε τελεφταία ανάλυση οι μηχανικεε μέθοδοι
αναπαραγωγηε είναι μια τεχνική σμίκρυνοηε και βοηθούν τον άν-
θρωπο να εξουσιάζει τα έργα στο βαθμό εκείνο, χωριε τον οποίο
αφτα δεν μπορούν πια να χρησιμέψουν σε τίποτα.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τιε σημερινεε σχέσεις μεταξύ
τέχνης και φωτογραφίας, αφτο είναι η ανεκφόρτιστη ένταση που
προκάλεσε ανάμεσά-τους η φωτογράφηση των έργων τέχνηε. ΤΤολοι
απ' αφτους που καθορίζουν σαν φωτογράφοι το σημερινό πρόσωπο
τούτης τηε τεχνικηε ξεκίνησαν απ τη ζωγραφική. Τηε γύρισαν ό-
μως την πλάτη ύστερα από προσπάθειες να δημιουργήσουν ένα
ζωντανό, σαφή συσχετισμό των εκφραστικών-της μέσων με τη ση-
μερινή ζωή. Όσο πιο έντονη ήταν η αίσθησή-τουε για τη σημειο-
λογία τηε εποχηε, τόσο προβληματικότερη τουε έγινε σιγα-σιγα
η αφετηρία-τουε. Γιατί ξανά, όπωε πριν από ογδόντα χρόνια, η
φωτογραφία παρέλαβε τη σκυτάλη απ'τη ζωγραφική. "Τιε δημιουρ-
γικεε δυνατότητεε του καινούργιου", λέει ο Μοχόλυ-Νάγκυ,
"τις αποκαλύπτουν συνήθως σιγα-σιγα παλιές μορφές, παλιά όρ-
γανα και τομείς καλιτεχνικηε δημιουργίας, που με την εμφάνιση
του καινούργιου έχουν κατά βάθος ήδη ξοφλήσει, αλά κάτω από
την πίεση της επικείμενης αλαγης ωθούνται προς μια έντονη άν-
θηση. Έτσι, η φουτουριστική (στατική) ζωγραφική, για παράδειγ-
μα, δημιούργησε την (αργότερα) αφτοφθόρα, αλά συγκεκριμένη
προβληματική της ταφτόχρονης κίνησης, την αναπαράσταση του
στοιχείου του χρόνου' κι αφτο μάλιστα σε μια εποχή που ο κινη-
ματογράφος ήταν ήδη γνωστοε, αλά δεν είχε γίνει ακόμα αντιλη-
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πτη η σημασία-του ... Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να θεωρήσει κα-
νειε —με επιφύλαξη— μερικουε απ' τουε ζωγράφουε που δουλέ-
βουν σήμερα με εικαστικα-υλικα μέσα (νεοκλασικιΟτεε και βερι-
στεε) σαν ττροδρόμουε μιαε νέαε εικαστικηε οπτικηε δημιουργίαε,
που σύντομα θα χρησιμοποιεί μόνο μηχανικά τεχνικά μέσα". Κι ο
Τρίσταν Τζάρα το 1922: " Οταν κόθε τι που αποκαλούνταν τέχνη
σκέβρωσε, ο φωτογράφοε άναψε μια λάμπα χιλίων κηρίων και αγάλι
-αγάλι το φωτοεβαι'σθητο χαρτί απορόφηΟε τη σκουριά μερικών
χρηστικών αντικειμένων. Είχε βρει την εμβέλεια μιαε τρυφερηε,
πρωτόγνωρηε αναλαμπηε, που ήταν σημαντικότερη απ όλα τα κα-
λιτεχνικα συμπλέγματα που έστηναν μπροστά-μαε για να μαε τέρ-
ψουν" . Οι φωτογράφοι που μεταπήδησαν απ' την εικαστική τέχνη
στη φωτογραφία όχι από καιροσκοπικουε συλογισμουε, όχι συμπτω-
ματικά, όχι από βολικότητα, αποτελούν σήμερα την πρωτοπορία
μεταξύ των συναδέλφων-τουε, γιατί χάρη στην εξελικτική-τουε
πορεία είναι κάπωε στεγανοποιημένοι απέναντι στον μέγιστο κίν-
δυνο τηε σημερινηε φωτογραφίαε, την εμπορική χροιά των φωτο-
γραφιών. "Η φωτογραφία σαν τέχνη", λέει ο Σασα Στόουν, "είναι
ένα πολύ επικίνδυνο πεδίο" .

"Οταν η φωτογραφία ξεφέβγει από αληλουχίεε σαν κι αφτεε που
ανελίσει έναε Ζάντερ, μια Ζερμαιν Κρουλ, έναε Μπλόσφελντ,
όταν χειραφετείται απ' το φυσΊογνωμικο, το πολιτικό, το επι-
στημονικό ενδιαφέρον, γίνεται "δημιουργική" . Δουλεία του φα-
κού γίνεται η Ουνθέαση (Ζυ5ΑΜΜΕΝ50ΗΑυ)' εμφιλοχωρεί στη
φωτογραφία ο δημοσΊογραφικοε καιροσκοπισμοε. "Το πνέβμα, ξε-
περνώνταε τη μηχανική, μεθερμηνέβει τα ακριβή αποτελέσματα
τηε σ' εξισώσειε τηε ζωηε" . Όσο περισότερο απλώνεται η κρίση
τηε σημερινηε κοινωνικηε διάρθρωσηε, όσο πιο άκαμπτα οι επιμέ-
ρουε συνιστώσεε αφτηε τηε διάρθρωσηε αντιπαρατίθενται η μια
στην άλη σε μια στείρα αντίθεση, τόσο περισότερο το δημιουργικό
—που κατά τη βαθύτερη ουοΐα-του σημαίνει ποικιλία" η αντίθεση
και η μίμηση είναι οι δυο μαμέε-του— γίνεται ένα φετίχ, του ο-
ποίου τα χαρακτηριστικά χρωστούν την ύπαρξή-τουε μονάχα στιε
ιδιοτροπίεε τηε μόδαε. Το "δημιουργικό" στη φωτογραφία είναι
η υποταγή-τηε στη μόδα. Ο κόσμοε είναι ωραίοε —αφτο ακριβωε
είναι το σύνθημά-τηε. Μ' αφτο το σύνθημα ξεσκεπάζεται η στάση
μιαε φωτογραφικηε τέχνηε, που μπορεί να μαντάρει κάθε κονσερ-
βοκούτι στο σύμπαν, αλά δεν μπορεί να συλάβει ούτε μια απ' τιε
ανθρώπινεε σχέσειε, στιε οποίεε αφτο εμφανίζεται, κι έτσι ακόμα
και στα πιο ονειρικά θέματά-τηε είναι πιο πολύ έναε προάγγελοε
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τηε εκπόρνεφσήε-τουε παρά τηε γνώσηε-τουε. Επειδή όμωε το α-
ληθινό πρόσωπο αφτηε τηε φωτογραφικηε δημιουργικότηταε είναι
η διαφήμιση ή ο συνειρμοε, γι' αφτο ο αληθινοε αντίπαλόε-τηε
είναι το ξεμασκάρεμα ή η κατασκεβη. Γιατί η κατάσταση, όπωε
λέει ο Μπρεχτ, "περιπλέκεται απ' το γεγονοε πωε λιγότερο από
κάθε άλη φορά η απλή απόδοση τηε πραγματικότηταε μπορεί να
μαε πει κάτι για την πραγματικότητα. Μια φωτογραφία των εργο-
στασίων Κρουπ ή τηε ΑΕΟ δεν μαε λέει σχεδόν τίποτα γι' αφτα
τα ιδρύματα. Η καθαφτη πραγματικότητα μετατοπίστηκε προε το
στοιχείο τηε λειτουργίαε. Η πραγμοποίηση των ανθρώπινων
σχέσεων, όπωε αε πούμε το εργοστάσιο, δεν αφήνει πια να φα-
νούν αφτεε οι σχέσειε. ΤΓρέπει λοιπόν πράγματι να φτιαχτεί κάτι,
κάτι τεχνητό, στημένο". Η προσφορά των σουρεαλιστών είναι ότι
εκθρέψανε σκαπανειε μιαε τέτοιαε φωτογραφικηε καταΟκεβηε. .
Ένα παραπέρα βήμα σ' αφτη τη μονομαχώ μεταξύ δημιουργικηε
και κατασκεβαστικηε φωτογραφίαε αποτελεί ο ρωσΧκοε κινηματο-
γράφοε. Λεν είναι υπερβολή αν πούμε πωε οι μεγάλεε επιδόσειε
των σκηνοθετών-του ήσαν εφικτεε μόνο σε μια χώρα, όπου η φω-
τογραφία δεν βασίζεται στο ερέθισμα και στην υποβολή, αλά στο
πείραμα και στη διδαχή. Μ' αφτη την ένοια, και μόνο μ' αφτη,
μπορούμε ακόμα και σήμερα ν' αντλήσουμε κάποιο νόημα απ' τα
βαρύγδουπα λόγια, με τα οποία το 1855 ο κακόγουστοε ιδεοζω-
γράφοε Αντουαν Βηρτε χαιρέτισε τη φωτογραφία. "ΤΤριν μερικά
χρόνια εγενήθη ημιν η δόξα τηε εποχήε-μαε, μια μηχανή που κα-
θημερινά είναι η απορία,των σκέψεών-μαε και ο τρόμοε των μα-
τιών-μαε. ΤΤριν ακόμα περάσει έναε αιώναε, η μηχανή αφτη θα γί-
νει το πινέλο, η παλέτα, τα χρώματα, η δεξιοτεχνία, η πείρα, η
υπομονή, η σβελτάδα, η εφστοχία, η χροιά, η στιλπνότητα, το
πρότυπο, η τελείωση/η πεμπτουσία τηε ζωγραφικηε — Αε μην
πιστέψει κανειε πωε η νταγκεροτυπία σκοτώνει την τέχνη ...
Όταν η νταγκεροτυπία, αφτο το υπερφυσικό παίδι, θάχει ωριμά-
σει, όταν θάχει ξεδιπλωθεί όλη η τέχνη κι η δύναμή-του, τότε
ξαφνικά η ιδιοφυία θα το αρπάξει απ' το σβέρκο και θα του φωνά-
ξει δυνατά: Έλα δω! Τώρα ανήκειε σ' εμέναί Θα δουλέψουμε μα-
ζί", ΤΤόσο πεζά, απαισιόδοξα μάλιστα, είναι αντίθετα τα λόγια,
με τα οποία δύο χρόνια αργότερα ο Μπωντλαιρ, στο "Σαλόνι του
1857", αναγγέλει την καινούργια τεχνική στουε αναγνώστεε-του.
Όπωε και τα λόγια που παραθέσαμε πιο πάνω, έτσι κι αφτα δεν
μπορούν να διαβαστούν σήμερα χωριε μια ελαφρη μετάθεση του
τόνου. Αλά καθωε είναι ο αντίποδαε εκείνων, διατήρησαν το νόη-
μά-τουε σαν εντονότατη απόκρουση κάθε σφετερισμού τηε καλι-
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τεχνικηε φωτογραφίαε. "Τούτεε τιε θλιβερεε μέρεε ξεπρόβαλε
μια καινούργια βιομηχανία, που δεν είναι μικρή η συμβολή-τηε
στο να ενισχύσει τη χυδαία ηλιθιότητα στην πίστη-τηε ..., πωε
η τέχνη δεν είναι τίποτ' άλο και δεν μπορεί νάναι τίποτ' άλο απ'
την ακριβή απόδοση τηε φύσηε ... Έναε εκδικητικοε θεοε εισά-
κουσε τη φωνή τούτου του πλήθουε. Ο Νταγκερ έγινε ο Μεσίαε
του". Και: "Αν επιτραπεί στη φωτογραφία να συμπληρώσει την τέ-
χνη σε μερικεε απ' τιε λειτουργίεε-τηε, παρεφθυε η τέχνη θα
παραγκωνιστεί και θ' αφανιστεί απ' αφτη, χάρη στη φυσική συμα-
χία-τηε με το πλήθοε. ΤΤρέπει γι' αφτο να επιστρέψει στο κυρίως
καθήκον-τηε, που είναι να υπηρετεί τιε επιστήμες και τιε τέ-
χνεε".

Ένα όμωε δεν κατάλαβαν τότε κι οι δυό-τουε —ο Βηρτε κι ο Μπω-
ντλαιρ—, κι αφτο είναι τα όσα υποδηλώνονται με την αφθεντικό-
τητα τηε φωτογραφίαε. Δεν είναι πάντα δυνατό να παρακαμφθούν
μ' ένα ρεπορτάζ, του οποίου τα κλίσε έχουν σαν μόνη επίδραση ό-
τι προκαλούν γλωσικουε συνειρμουε στο θεατή. Η κάμερα γίνεται
όλο και πιο μικρή, όλο και πιο ικανή ν' απαθανατίζει φεβγαλέεε
και κρυφεε εικόνεε, και το σοκ που αφτεε προκαλούν στον θεατή
ακινητοποιεί τον συνειρμικό μηχανισμό. Σ' αφτο το σημείο επεμ-
βαίνει η λεζάντα, που υποβάλει και τη φωτογραφία στη διαδικασία
αποδελτίωσηε όλων των βιοτικών σχέσεων και χωριε την οποία κά-
θε φωτογραφική κατασκεβη είναι καταδικασμένη να μείνει ατεληε.
Οχι άδικα οι φωτογραφίεε του Ατζε παραβλήθηκαν με φωτογρα-
φίεε του τόπου ενοε εγκλήματοε. Αλά μήπωε δεν είναι κάθε γω-
νία των πόλεών-μαε κι έναε τόποε εγκλήματοε; Μήπωε καθέναε
απ' τουε διαβάτεε δεν είναι κι έναε δράστηε; Μήπωε ο φωτογράι-
φοε —απόγονοε των οιωνοσκόπων και των σπλαχνοσκόπων— δεν έ-
χει καθήκον ν' αποκαλύψει με τιε φωτογραφίεε-του την ενοχή και
να καταδείξει τον ένοχο; "Ο αναλφάβητοε του μάλοντοε", έ-
χει λεχθεί, "δεν θα είναι αφτοε που δεν ξέρει από γραφή, α-
λά αφτοε που δεν ξέρει από φωτογραφία" . Αλά δεν πρέπει να
θεωρηθεί λιγότερο κι από αναλφάβητοε έναε φωτογράφοε, που
δεν ξέρει να διαβάσει τιε ίδιεε-του τιε φωτογραφίεε; Η λε-
ζάντα άραγε δεν θα γίνει το ουσιωδέστερο συστατικό τηε φω-
τογραφίαε; Αφτα είναι τα ερωτήματα, με τα οποία η απόσταση
των ενενήντα χρόνων, που χωρίζει τουε σημερινούς καιρουε
από την νταγκεροτυπία, εκφορτίζεται απ' τιε ιστορικεε εντά-
σεις-τηε. Στην λάμψη αφτων των σπινθήρων είναι που οι πρώ-
τες φωτογραφίεε ξεπροβάλουν τόσο ωραίες κι απλησίαστες απ' Ι
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Γ

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΦΟΥΞ:
Ο ΣΥΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ



1
Συλέκτεε υπάρχουν πόλων ειδών' επιπρόσθετα, στον καθένα απ'
αφτους λειτουρ/ουν ένα σωρό κίνητρα. Σαν συλέκτης ο Φουξ εί-
ναι προπάντων πρωτοπόρος; ιδρυτής ενός μοναδικού αρχείου πά-
νω στην ιστορία της καρικατούρας, της ερωτικής τέχνης και τηε
ηθο/ραφίαε. Σημαντικότερο όμως είναι ένα όλο, και μάλιστα
συμπληρωματικό /ε/ονος: σαν πρωτοπόρος, ο Φουξ έγινε συλέ-
κτης. Και συ/κεκριμένα σαν πρωτοπόρος της υλιστικής θεώρησης
της τέχνης. Ωστόσο, αφτο που έκανε συλέκτη τούτο τον υλιστη
ήταν το περισότερο ή λιγότερο διαβ/ες αίσθημα για μια ιστορική
κατάσταση, μέσα στην οποία έβλεπε τοποθετημένο και τον εαφτό
του. Ήταν η κατάσταση όπου βρισκόταν ο ίδιος ο ιστορικός υλι-
σμός.

Η κατάσταση αφτη δια/ράφεται σ' ένα γράμα που έγραφε ο Φρήντ-
ριχ Έν/κελς στον Μέριν/κ την ίδια εποχή που στο /ραφείο της
σύνταξης ενός σοσιαλιστικού περιοδικού ο Φουξ κέρδιζε τις πρώ-
τες δημοσιο/ραφικές-του νίκες. Το γράμα έχει ημερομηνία 14
Ιουλίου 1893 και λέει ανάμεσα στ' άλα: "Αφτο που πάνω απ' όλα
τυφλώνει τους περισότερους ανθρώπους είναι τούτη η επίφαση
μιας αφτόνομης ιστορίας των συντα/μάτων, των νομικών συστημά-
των, των ιδεολο/ικων αντιλήψεων σε κάθε επιμέρους τομέα. Ό-
ταν ο Λούθηρος κι ο Καλβίνος ξεπερνούν την επίσημη καθολική
Εκλησία, όταν ο Χέ/κελ ξεπερνά τους Φίχτε και Καντ, όταν ο
Ρουσω με το "Κοινωνικό Συμβόλαιο" ξεπερνά έμεσα τον συντα/-
ματικο Μοντεσκιε, πρόκειται για εξελίξεις που παραμένουν θεο-
λο/ία, φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη, που αποτελούν ένα στάδιο
στην ιστορία αφτων των πνεβματικων τομέων και δεν βγαίνουν πο-
τέ έξω απ' αφτους. Κι από τότε που εμφανίστηκε και η αστική
αφταπάτη για την αιωνιότητα και οριστικότητα της καπιταλιστι-
κής παρα/ω/ης, θεωρείται ακόμα και το ξεπέρασμα των μερκα-
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ντιλιστων απ' τουε φυσιοκράτεε και τον Άνταμ Σμιθ απλωε σαν
μια νίκη του πνέβματοε, όχι σαν πνεβματικη αντανάκλαση τηε α-

λαγηε των οικονομικών συνθηκών, αλά σαν η πολυπόθητη σωστή
κατανόηση πραγματικών σχέσεων που υπήρχαν παντού και πάντα"

(1). '

Ο Ένγκελε στρέφεται ενάντια σε δυο πράγματα: ενάντια στη συ-
νήθεια να παρουσιάζεται, στιε θεωρητικεε επιατήμεε, ένα και-
νούργιο δόγμα σαν εξέλιξη ενοε προηγουμένου, μια καινούργια
λογοτεχνική σχολή σαν αντίδραση σε μια προγενέστερη, μια και-
νούργια τεχνοτροπία σαν ξεπέρασμα μιαε παλιότερηε' ταφτόχρο-
να όμωε στρέφεται σαφωε ενάντια στη συνήθεια να παριστάνονται
τέτοια καινούργια μορφώματα ξεκομένα απ' την επίδρασή-τουε
στουε ανθρώπους κι απ την πνεβματικη καθωε και οικονομική δια-
δικασία παραγωγήε-τουε. Μ αφτο τον τρόπο οι θεωρητικεε επι-
στήμεε, σαν ιστορία των συνταγμάτων ή των φυσικών επιστήμων,
τηε θρησκείας ή τηε τέχνηε, τινάζονται στον αέρα. Αλά η εκρη-
κτική δύναμη τούτων των.σκέψεων, απ' τιε οποίεε εμφορούνταν
ο Έν/κελε επί μισόν αιώνα (2), φθάνει βαθύτερα. Αμφισβητεί τον
κλειστό χαρακτήρα των διαφόρων τομέων και των μορφωμάτων
τουε. Έτσι, σ' ό,τι αφορά την τέχνη, αμφισβητεί τον κλειστό
χαρακτήρα-τηε καθωε και τον κλειστό χαρακτήρα των έργων, ττου
η ένοια της τέχνηε αξιώνει να συμπεριλάβει. Τα έργα αφτα, για
Οποιον ασχολείται μαζί-τουε σαν ιστορικοε διαλεκτικοε, είναι η
συνισταμένη τηε προ-ιστορίαε καθωε και τηε μετα-ιστορίαε
τουε —μιαε μεταΐστορίαε, χάρη στην οποία γίνεται αντιληπτό
πωε ακόμα και η πρσίστορία-τουε βρίσκεται σε συνεχή αλαγη. Τον
διδάσκουν πώε η λειτουργία-τουε να επιβιώνουν του δημιουργού
τουε μπορεί να ξεπερνάει τιε προθέσειε-του' πώε η αντιμετώπι-
ση του έργου τέχνηε απ τουε συγκαιρινούε-του είναι ένα συστα-
τικό στοιχείο τηε επίδρασηε που ασκεί σήμερα σε μαε τουε ίδιουε
και πώε η τελεφταία αφτη δεν βασίζεται μόνο στη γνωριμία μαζί
του, αλά στη γνωριμία με την ιστορία, που το έργο τέχνηε μεταβί-
βασε ώε τιε μέρεε-μαε. Αφτο ενοούσε ο Γκαίτε, συγκαλυμένα ό- ι
πωε συχνά, όταν συζητώνταε για τον Σαίξπηρ είπε στον καγκελά-
ριο φον Μύλερ: "Κάθε τι που άσκησε μεγάλη επίδραση, ουσιαστι-
κά δεν μπορεί πια να κριθεί". Δεν υπάρχουν λόγια πιο κατάληλα
για να προκαλέσουν την ανησυχία, που αποτελεί την απαρχή κάθε
θεώρησηε τηε ιστορίαε, που έχει το δικαίωμα να λέγεται διαλε-
κτική. Ανησυχία για την απαίτηση απ τον ερεβνητη να εγκατα-
λείψει την ανέμελη,, ενατενιστικη στάση προε το αντικείμενο,

για να συνειδητοποιήσει το αινιγματικό σύμπλεγμα, στο οποίο
βρίσκεται το συγκεκριμένο αφτο απόσπασμα του παρελθόντοε με
το συγκεκριμένο αφτο παρόν. "Η αλήθεια δεν θα μαε ξεφύγει"
—τούτα τα λόγια του Γκότφρηντ Κέλερ χαρακτηρίζουν το σημείο
εκείνο στην εικόνα που έχει ο ιστορισμοε για την ιστορία, στο
οποίο η εικόνα αφτη δέχεται την επίθεση του ιστορικού υλισμού.
Γιατί πρόκειται για μια τελεσίδικη εικόνα του παρελθόντοε, που
απειλεί να χαθεί μαζί με κάθε παρόν που δεν αναγνώρισε τον
εαφτό-τ'ου σαν τμήμα-τηε.

Οσο καλύτερα εξετάζει κανειε τα λόγια του Ένγκελε, τόσο φα-
νερότερο γίνεται πωε κάθε διαλεκτική περιγραφή τηε ιοτορίαε ε-
πιτυγχάνεται με την εγκατάλειψη ενοε ρεμβασμού, που χαρακτη-
ρίζει τον ιστορισμο. Ο ιστορικοε υλιστηε είναι υποχρεωμένοε να
θυσιάσει το επικό στοιχείο τηε ιστορίαε. Γι' αφτον η ιστορία γί-
νεται αντικείμενο μιαε σύνθεσηε, που τόποε-τηε δεν είναι ο κε-
νοε χρόνοε, αλά η συγκεκριμένη εποχή, η συγκεκριμένη ζωή, το
συγκεκριμένο έργο. Αποσπά την εποχή απ' την άψυχη ιστορική
συνέχεια, όπωε αποσπά τη ζωή απ' την εποχή, το έργο απ το
"έργο τηε ζωηε". Αλά το όφελοε απ' αφτη τη σύνθεση είναι πωε
μέσα στο έργο φυλάγεται και αναλύεται το έργο τηε ζωηε, μέσα
στο έργο τηε ζωηε η εποχή και μέσα στην εποχή η ιστορική ροή
(3).

Ο ιστορισμοε παρουσιάζει την αιώνια εικόνα του παρελθόντοε' ο
ιστορικοε υλισμοε, μια κάθε φορά καινούργια γνωριμία με το πα-
ρελθόν, που είναι μοναδική. Η αντικατάσταση του επικού στοι-
χείου απ' το συνθετικό αποδεικνύεται προϋπόθεση γι' αφτη τη
/νωριμία. Μ' αφτην απελεφθερώνονται οι κολοσιαίεε δυνάμειε,
που ήσαν φυλακισμένεε μέσα στο "μια φορά κι ένα καιρό" του ι-
στορισμου. Η πραγματοποίηση τηε γνωριμίας με την ιστορία,
, νωριμίαε που για κάθε παρόν είναι καινούργια —αφτο είναι το
καθήκον του ιστορικού υλισμού. Ο ιστορικοε υλισμοε αποτείνε-
ται σε μια συνείδηση του παρόντοε, που καταλύει το συνεχεε τηε
ιατορίαε.

Γην κατανόηση τηε ιστορίαε την αντιλαμβάνεται ο ιστορικοε υλι-
<<μοε σαν μια επιβίωση του ιστορικού αντικειμένου, που οι παλμοί
ίου είναι αισθητοί μέχρι το παρόν. Η κατανόηση αφτη έχει τη
Οίση-τηε στον Φουξ' ωστόσο η θέση αφτη δεν είναι ακλόνητη.
Μια παλιά, δογματική κι απλοϊκή αντίληψη για την αντιμετώπιση
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ενοε έργου συνυπάρχει σ' αφτον μαζί με την καινούργια, κριτική
αντίληψη. Η πρώτη συνοψίζεται στον ισχυρισμό πωε το μέτρο για
τον τρόπο που πρέπει ν' αντιμετωπίζουμε ένα έρ/ο πρέπει να εί-
ναι ο τρόποε που το αντιμετώπιζαν οι συ/καιρινοί-του. ΤΤρόκει-
ται για μια πλήρη αναλογία με το ερώτημα του Ράνκε "πώε πραγ-
ματικά ήταν", πράγμα το οποίο δήθεν είναι το "μόνο που ενδια-
φέρει" (4). ΤΤλάι σ' αφτην όμωε βρίσκεται ξεκάθαρα η διαλεκτική
κατανόηση —κατανόηση που ανοίγει τουε πιο πλατιουε ορίζοντεε
— τηε σημααίαε που έχει μια ιστορία του τρόπου αντιμετώπισηε
ενοε έργου. Ο Φουξ θεωρεί παράλειψη το ότι στην ιστορία τηε
τέχνηε το ζήτημα τηε επιτυχίαε περνάει απαρατήρητο. "Η παρά-
λειψη αφτη είναι ... ένα μειονέκτημα ολόκληρου του ... τρό-
που που βλέπουμε την τέχνη. Κι ωστόσο η αποκάλυψη των πρα/μα-
τικω,ν αιτίων /ία τη με/αλΰτερη ή μικρότερη επιτυχία ενοε καλι-
τέχνη, για τη διάρκεια τηε επιτυχίαε-του καθωε και /ία το αντί-
θετο μου φαίνεται πωε είναι ένα απ τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα, που ... σχετίζονται με την τέχνη" (5). Δεν έβλεπε διαφο-
ρετικά τα πρά/ματα ο Μέριν/κ, του οποίου το "Ι.Ε55ΙΝΟ-
ΙΕΘΕΝΟΕ" ("Ο θρύλοε του Λέσιν/κ") παίρνει σαν αφετηρία για
τιε αναλύσειε-του την αντιμετώπιση του ποιητή απ' τον Χάινε
και τον Γερβίνο, απ' τον Σταρ και τον Ντάντσελ, και τέλοε κι ,
απ' τον Έριχ Σμιτ. Και δεν ήταν άχρηστη η εμφάνιση, λί/ο αρ-
γότερα, τηε αν όχι μεθοδολο/ικα, πάντωε κατά το περιεχόμενο
τηε υπολο/ίσιμηε έρεβναε του Γιούλιαν Χιρε "ΖίΙΚ ΟΕΝΕ5Ι5
ΟΕ5 ΚΙ_)ΗΜΕ5" (Σχετικα με τη /ένεση τηε δόξαε). ΤΤρόκειται
για το ίδιο ερώτημα που έθεσε ο Φουξ. Η λύση-του παρέχει ένα
κριτήριο για το επίπεδο του ιστορικού υλισμού. Το /ε/ονοε τού-
το όμωε δεν δικαιολο/ει την αποσιώπηση του άλου: πωε η λύση α-
φτη εκρεμει ακόμα. Αντίθετα πρέπει να παραδεχτούμε απερίφρα-
στα πωε μόνο σε μεμονωμένεε περιπτώσειε επιτέφχθηκε η σύληψη
του ιστορικού περιεχομένου ενοε έρ/ου τέχνηε, έτσι που να γί-
νει για μαε πιο διαφανεε σαν έρ/ο τέχνηε. Κάθε ερωτοτροπία με
το έρ/ο τέχνηε παραμένει ματαιοδοξία, όταν η διαλεκτική /νώση
δεν α//ίζει το πεζό ιστορικό περιεχόμενό-του. Αφτη δεν είναι
παρά η πρώτη απ' τιε αλήθειεε, πάνω στιε οποίεε βασίζε-
ται το έρ/ο του συλέκτη Έντουαρντ Φουξ. Οι συλο/έε-του είναι
η· απάντηση του ανθρώπου τηε πράξηε στιε απορίεε του θεωρητι-

κού.

Ο Φουξ /ενήθηκε το 187Ο. Αρχικά δεν προοριζόταν να γίνει λό-
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/ιοε. Και παρόλη τη λο/ιότητα που απόκτησε στην κατοπινή ζωή
του, δεν υπήρξε ποτέ ο τύποε του λόγιου. Η δραστηριότητά-του
ξεπερνούσε πάντα τα πλαίσια που περιζώνουν το οπτικό πεδίο του
ερεβνητη. Αφτο ισχύει για τη δουλειά-του σαν συλέκτη, το ίδιο
ισχύει και για τη δράση-του σαν πολιτικού. Στα μέσα τηε δεκα-
ετίαε του 188Ο ο Φουξ β/ήκε στη βιοπάλη. Ήταν η εποχή που δέ-
σποζε ο νόμοε περί σοσιαλιστών. Η θέση του μαθητεβόμενου έφε-
ρε τον Φουξ σ' επαφή με πολιτικοποιημένουε προλετάριουε, και
σύντομα συμπαρασύρθηκε απ' αφτουε στον α/ώνα των τότε παρά-
νομων, που σήμερα φαίνεται ειδυλιακοε. Αφτα τα χρόνια τηε μα-
θητείαε τέλειωσαν το 1887. Μερικά χρόνια αργότερα το βαβαρικο
όργανο των σοσιαλδημοκρατών, η "ΜϋΝΟΗΕΝΕΚ ΡΟ5Τ" (Ταχυ-
δρόμοε του Μονάχου), ζήτησε τον νεαρό λο/ιστη Φουξ από ένα
τυπογραφείο τηε Στουτ/άρδηε' πίστεβε πωε στο πρόσωπό-του εί-
χε βρει τον άνθρωπο που μπορούσε να καλύψει τιε διαχειριστικεε
ελείψειε, που είχαν παρουσιαστεί στο έντυπο. Ο Φουξ πή/ε στο
Μόναχο, για να δουλέψει εκεί πλάι στον Ρίχαρντ Κάλβερ.

Στα /ραφεία τηε "ΜϋΝΟΗΕΝΕΚ ΡΟ5Τ" γραφόταν ένα πολιτικό
σατιρικό φύλο των σοσιαλιστών, το "5ϋθΟΕϋΤ5€ΗΕΚ ΡΟ5ΤΙ1.Ι-ΟΝ1,1

Μια σύμπτωση τόφερε να χρειαστεί ν αναλάβει ο Φουξ έκτακτα
τη σελιδοποίηση ενοε νούμερου του "ΡΟ5ΤΙ1.1-ΟΝ", μια άλη σύμ-
πτωση να παρουσιαστεί η ανά/κη να συμπληρώσει κενά με δικά-του
άρθρα. Η επιτυχία αφτου του νούμερου ήταν ασυνήθιστη. Την ίδια
χρονιά κυκλοφόρησε πιο ύστερα, πολύχρωμη —ο έ/χρωμοε εικονο-
/ραφημένοε Τύποε βρισκόταν εκείνη την εποχή στιε απαρχέε-του—·
με την επιμέλεια του Φουξ η μαγιάτικη έκδοση αφτου του έντυ-
που. Εξήντα χιλιάδεε φύλα πουλήθηκαν, σε σύ/κριση με τα δυόμι-
ση χιλιάδεε, που ήταν ο ετήσιοε μέσοε όροε. Έτσι ο Φουξ έγινε
συντάκτηε ενοε περιοδικού, που ήταν αφιερωμένο στην πολιτική
σάτιρα. Ταφτόχρονα στράφηκε προε την ιστορία του τομέα τηε
δραστηριότητάε-του, κι έτσι συνέ/ραψε, παράληλα με την καθη-
μερινή δουλειά-του, τιε εικονο/ραφημένεε μελέτεε για τη χρονιά
του 1848 στη /ελοιο/ραφία και για το κρατικό σκάνδαλο τηε Λόλα
Μοντεζ. Σε αντίθεση με τα ιστορικά βιβλία που εικονογραφούν-
ταν από εν ζωή σχεδιαστεε (π.χ. τα δημώδη βιβλία για τιε επανσ-
στάσειε, που έ/ραψε ο Βίλχελμ Μπλοε κι εικονο/ράφησε ο Γβντε)
οι μελέτεε αφτεε ήσαν τα πρώτα ιστορικά έργα που ήσαν εικονο-
/ραφημένα με εικόνεε-ντοκουμέντα. Με την παρακίνηση του Χι1|>
ντεν ο Φουξ παρουσίασε ο ίδιοε το δέφτερο απ' αφτα τα ίμρο ι ΐ ι ι ι
"ΖυΚυΝΡΤ" ("Μέλον"), όχι χωριε να παρατηρήσει πω», ?ι»ν ΙΙΜΙΙ
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τελούσε παρά ένα μέρος απ' το εκτενές έργο, που σκόπεβε ν' α-
φιερώσει στην καρικατούρα των εβρωπαϊκων λαών. Μια φυλάκιση
δέκα μηνών, που του στοίχισε η κατη/ορία για προσβολή του προ-
σώπου του ανωτάτου άρχοντος δια του Τύπου, οφέλησε τις μελέ-
τεε /ι' αφτο το έργο. Κατάλαβε πως η ιδέα-του ήταν πετυχημένη,
ίνας κάποιος Χανς Κραίμερ, που είχε αποκτήσει κάποια πείρα
στη συ//ραφη εικονογραφημένων οικο/ενειακων βιβλίων, διπλάρω-
σε τον Φουξ με την πληροφορία πως ετοίμαζε ήδη την ιστορία της
καρικατούρας και πρότεινε να προστεθούν οι μελέτες-του σ' ένα
κοινό έργο. Όμως τα κείμενά-του δεν έλεγαν να φανούν. Και σε
λίγο διαπιστώθηκε πως ο Φουξ έπρεπε να διεκπεραιώσει μόνος-του
ολόκληρη αφτη την πολύ σημαντική δουλεία. Το όνομα του αμφίβο-
λου συνερ/άτη, που υπήρχε ακόμα στον τίτλο της πρώτης έκδοσης
του έργου, απομακρύνθηκε απ' τη δέφτερη. Ο Φουξ όμως είχε
δώσει τα πρώτα και πολύ πειστικά δεί/ματα της ερ/ατικότητάς
του καθώς και της /νώσης του θέματός-του. Είχε ε/καινιαστει
η μακριά σειρά των με/άλων έρ/ων-του (6).

Το ξεκίνημα του Φουξ συμπίπτει με την εποχή που, όπως έγραφε
κάποτε η "ΝΕΙΙΕ ΖΕΙΤ" ("Καινούρ/ια Εποχή"), "ο κορμός του
σοσιαλδημοκρατικού κόματος" αφξανόταν "παντού δακτύλιο τον
δακτύλιο" (7). Έτσι ανέκυψαν καινοΰρ/ια καθήκοντα για τη μορ-
φωτική δουλεία του κόματος. "Οσο μεγαλύτερες ερ/ατικεε μάζες
προσέρεαν σ' αφτο, τόσο λιγότερο μπορούσε ν' αρκεστεί στην
πολιτική και φυσικοεπιστημονικη μονάχα διαφώτισή-τους, σ' έναν
εκχυδαϊσμό τηε θεωρίαε της υπεραξίας και τηε κατα/ω/ηε των ει-
δών. Έπρεπε να φροντίσει να συμπεριλάβει και την ιστορική ύλη
στιε διαλέξειε-του και στιε εταφυλίδεε του κοματικου Τύπου. Μ'
αφτον τον τρόπο ανέκυψε σ' όλο-του το ττλάτοε το πρόβλημα της
εκλαΐκεφσηε τηε εττιστήμηε. Το πρόβλημα αφτο δεν λύθηκε. Ούτε
και μπορούσε κανειε να πλησιάσει στη λύση-του, όσο αντιμετώπι-
ζε το αντικείμενο αφτηε της μορφωτικής εργασίας σαν κοινό αντί
σαν τάξη (8). Αν ο στόχος ήταν η τάξη, τότε η μορφωτική δου-
λεία του κόματοε δεν θα μπορούσε ποτέ να χάσει τη στενή επαφή
με τα επιστημονικά καθήκοντα του ιστορικού υλισμού. Το ιστο-
ρικό υλικό θα ήταν ένα έδαφος ανασκαμένο απ' τη μαρξιστική δια-
λεκτική, στο οποίο θα μπορούσε να φυτρώσει ο σπόροε που έριχνε
σ' αφτο το παρόν. Αφτο όμως δεν έγινε. Στο σύνθημα "Ερ/ασία
και μόρφωση", κάτω απ το οποίο κατα/ίνονταν με τη μόρφωση των
ερ/ατων οι "νομιμόφρονεε" σύλο/οι του Σούλτσε-Ντέλιτε, η σο-
σιαλδημοκρατία αντέταξε το σύνθημα "Η /νώση είναι δύναμη". Α-
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λα δεν αντιλήφτηκε το διπλό-του νόημα. Αφτη ε νοούσε πως η ί-
δια /νώση, που εδραιώνει την κυριαρχία της αστικής τάξης πάνω
στο προλεταριάτο, θα κάνει ικανό το προλεταριάτο ν' απελεφθε-
ρωθει απ' αφτη την κυριαρχία. Στην πρα/ματικότητα, μια /νώση
που δεν έβρισκε προσπέλαση στην πράξη και δεν μπορούσε να δι-
δάξει στο προλεταριάτο τίποτα για τη θέση-του, ήταν ακίνδυνη
για τουε καταιτιεστέε-του. Αφτο ίσχυε πάνω απ όλα για τουε το-
μείς των θεωρητικών επιστήμων. Ήταν μια /νώση που βρισκόταν
μακριά απ' την οικονομική" που έμεινε άθικτη απ' τις επαναστα-
τικές μεταβολεε ιτου έγιναν σ' αφτη. Κατά τη διαπρα/μάτεφση
των διαφόρων θεμάτων περιοριζόταν κανειε να δημιουρ/ήοει ερε-
θίσματα, να προσφέρει ποικιλία, να ξυπνήσει το ενδιαφέρον. Η
ιστορία απονεβρώθηκε και σαν αποτέλεσμα προέκυψε η ιστορία
τηε κουλτούρας. Εδώ έχει τη θέση-του το έργο του Φουξ: η α-
ντίδραση σ αφτη την κατάσταση αποτελεί τη με/αλοσύνη-του, η
συμετοχη σ' αφτη την προβληματικότητά-του. Εξαρχής ο Φουξ έ-
θεϋε σαν βασικό-του αξίωμα τον προσανατολισμό προς τις ανα-
γνωστικές μάζες (9).

Λί/οι αντιλήφτηκαν εκείνο τον καιρό πόσο ιϊολα εξαρτιόνταν στην
πρα/ματικότητα απ την ιστορικουλιστικη μορφωτική δουλεία. Οι
ελπίδες κι ακόμα περισότερο οι φόβοι αφτων των λί/ων εκφράζον-
ται σ' έναν διάλο/ο, που τα ίχνη-του υπάρχουν στη "ΝΕΙΙΕ ΖΕΙΓ.'
Το σημαντικότερο απ' αφτα είναι μια μελέτη του Κορν με τον τί-
τλο "ΤΤρολεταριάτο και κλασική περίοδος". Καταπιάνεται με την
ένοια τηε κληρονομιάς, που και σήμερα έχει πάλι τη σημασία-τηε.
Ο Λασαλ, λέει ο Κορν, θεωρούσε τον /ερμανικο ιδεαλισμό σαν
μια κληρονομιά, που παρέλαβε η ερ/ατικη τάξη. Διαφορετικά 6-
μωε απ' τον Λασαλ αντιμετώπισαν το ζήτημα οι Μαρξ και Έν/κελε.
"Την κοινωνική υπεροχή τηε ερ/ατικηε τάξηε δεν την είδαν σαν
μια κληρονομιά, αλά σαν συνέπεια της αποφασιστικής θέσης της
τάξης αφτηε στη διαδικασία της παρα/ω/ηε. ΤΤώε μπορεί κανειε
άλωστε να μιλάει για ιδιοκτησία, έστω και για πνεβματικη ιδιοκτη-
σία, ... προκειμένου για έναν ταξικό νεανία, όπως το σύ/χρονο
προλεταριάτο, που κάθε μέρα και κάθε ώρα με ... την ερ/ασία
του, που αναπαρά/ει διαρκωε ολόκληρο τον πολιτιστικό μηχανισμό,
αποδείχνει το δίκιο-του ... Έτβι, για τους Μαρξ και Έν/κελς
το κόσμημα του λασαλικου μορφωτικού ιδεώδους, η ενατενιστικη
φιλοσοφία, δεν είναι κανένα ιερό κειμήλιο ... κι όλο και εντο-
νότερα οι δυό-τους ... αισθάνθηκαν να έλκονται απ' τις φυσι-
κεε επιστήμες ..., που πρα/ματικα για μια τάξη( της οποίας η
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ιδέα έγκειται στη λειτουργία-τηε, είναι θεμιτό ν' αποκαλούνται η
'επιστήμη εν γένει', ακριβωε όπωε /ία την κυρίαρχη και ιδιοκτή-
τρια τάξη κάθε τι το ιστορικό αποτελεί τη δεδομένη μορφή τηε
ιδεολογίαε-τηε ... Στην πραγματικότητα η ιστορικότητα αντι-
προσωπέβει για τη συνείδηση την κατηγορία τηε ιδιοκτησίαε, α-
κριβωε όπωε στον οικονομικό τομέα το κεφάλαιο σημαίνει την ε-
ξουσία πάνω σε παρελθούσα εργασία" (ΙΟ).

Η κριτική αφτη του ιστορισμου έχει τη βαρύτητά-τηε. Αλά αφτο
που πραγματικά κάνει το βλέμα να στραφεί προε την επικίνδυνη
προβληματική του μορφωτικού ζητήματοε είναι πάνω απ' όλα η α-
ναφορά-τηε στιε φυσικεε επιστήμεε —"την επιστήμη εν γένει".
Απ' τιε μέρεε του Μπέμπελ και δώθε το γόητρο των φυσικών επι-
στήμων κυριαρχούσε στον διάλογο. Το κύριο έργο του Μπέμπελ,
"Η γυναίκα και ο σοσιαλισμοε", έφτασε, στα τριάντα χρόνια που
πέρασαν ανάμεσα στην εμφάνισή-του και στην εμφάνιση τηε ερ-
γασίαε του Κορν, μια κυκλοφορία 2ΟΟ.ΟΟΟ αντιτύπων. Η απο-
τίμηση των φυσικών επιστήμων απ' τον Μπέμπελ δεν στηρίζεται
μόνο στη μαθηματική ακρίβεια των αποτελεσμάτων-τουε, αλά προ-
πάντων στην πρακτική εφαρμοσιμότητά-τουε (11). "Παρόμοια λει-
τουργούν οι φυσικεε επιστήμεε αργότερα στον Ένγκελε, όταν
πιστέβει πωε καταρίπτει τον φαινομεναλισμο του Καντ με την υ-
πόμνηση τηε τεχνικηε, που με τιε επιτυχίεε-τηε δείχνει πωε
μπορούμε να γνωρίσουμε τα "πράγματα καθεαφτα". Οι φυσικεε ε-
πιστήμεε λοιπόν είναι για τον Κορν "η επιστήμη εν γένει", γιατί
είναι το θεμέλιο τηε τεχνικηε. Αλά η τεχνική προφανωε δεν εί-
ναι μια καθαρά φυσικοεπιστημονικη υπόθεση. Είναι ταφτόχρονα και
ιστορική. Μ' αφτή-τηε την ιδιότητα επιβάλει την επανεξέταση
του θετικιστικού, αντιδιαλεκτικου διαχωρισμού, που προσπαθού-
σαν πόλοι να κάνουν μεταξύ φυσικών και θεωρητικών επιστήμων.
Τα ερωτήματα, που θέτει η ανθρωπότητα στη φύση, συγκαθορίζο-
νται απ' το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγωγήτ',τηε. Αφτο
είναι το σημείο, στο οποίο ξαστοχει ο θετικισμοε. Στην εξέλιξη
τηε τεχνικηε έβλεπε μόνο τιε προόδουε των φυσικών επιστήμων,
όχι τιε οπισθοδρομήσειε τηε κοινωνίαε. ΤΤαρέβλεψε το γεγονοε
πωε η εξέλιξη αφτη συγκαθορίζεται απ' τον καπιταλισμό. Και με
τον ίδιο τρόπο διέφυγε απ' την προσοχή των θετικιστων ανάμεσα
στουε σοσιαλδημοκράτεε θεωρητικουε ότι η εξέλιξη αφτη έκανε
την όλο και πιο επιτακτική πράξη, με την οποία το προλεταριάτο
θα έπαιρνε στα χέρια-του αφτη την τεχνική, όλο και πιο προβλη-
τικη. ΤΓαραγνώρισαν την αποικοδομητικη πλεβρα αφτηε τηε εξέ-
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λιξηε, γιατί ήσαν ξένοι προε την αποικοδομητικη πλεβρα τηε δια-
λεκτικηε.

Μια πρόγνωση έπρεπε να γίνει, και δεν έγινε. Αφτο σφράγισε μια
εξέλιξη, που είναι χαρακτηριστική για τον περασμένο αιώνα: δη-
λαδή τη σφαλερη αντιμετώπιση τηε τεχνικηε. Εκδηλώνεται με μια
σειρά από ενθουσιώδη ξεσπάσματα, που προσπαθούν όλα-τουε να
παρακάμψουν το γεγονοε πωε στην κοινωνία τούτη η τεχνική χρη-
σιμέβει μόνο για την παραγωγή εμπορεβμάτων. Οι σαινσιμονιστεε,
με την ποίηση με την οποία περιβάλουν τη βιομηχανία, έρχονται
χρονικά πρώτοι στη σειρά* ακολουθεί ο ρεαλισμοε ενοε Ντυ Καν,
που θεωρούσε την ατμομηχανή σαν την οσία του μέλοντοε · στο
τέλοε βρίσκεται έναε Λούντβιχ ΤΤφάου: "Είναι ολότελα περιτο",
έγραψε, "να θέλει κανειε να γίνει άγγελοε, κι η ατμομηχανή α-
ξίζει περισότερο απ' το ωραιότερο ζεβγάρι φτερά" (12). Τούτη η
ματιά στην τεχνική έπεφτε απ' το "ΟΑΚΤΕΝΙΛυΒΕ"* . Και μπο-
ρεί κανειε να ρωτήσει μ' αφτη την εφκαιρία, μήπωε η ψυχική εφο-
ρία που απολάμβανε η αστική τάξη του αιώνα, προερχόταν απ' την
άφατη ικανοποίηση πωε δεν ήταν αναγκασμένη ποτέ να μάθει πωε
εξελίχτηκαν οι παραγωγικεε δυνάμειε στα χέρια-τηε. Η γνώση α-
φτη επιφυλάχτηκε, πραγματικά, στον αιώνα που ακολούθησε. Ο
αιώναε αφτοε βιώνει πωε η ταχύτητα των μέσων συγκοινωνίαε, η
αποδοτικότητα των μηχανών με τιε οποίεε αναπαράγεται η γραφή
και ο λόγοε υπερφαλαγγίζει τιε ανάγκεε. Οι ενέργειεε, που α-
ναπτύσει η τεχνική πέρα απ' αφτο το κατώφλι, είναι καταστροφι-
κεε. ΤΤροωθουν κατά κύριο λόγο την τεχνική του πολέμου και τηε
δημοσιογραφικηε προετοιμασίαε-του. Μπορούμε να πούμε πωε η
εξέλιξη αφτη, που καθορίζεται πέρα για πέρα ταξικά, διαδραμα-
τίστηκε πίσω απ' την πλάτη του περασμένου αιώνα. Τιε καταστρο-
φικεε ενέργειεε τηε τεχνικηε δεν τιε είχε ακόμα συνειδητοποιή-
σει. Αφτο ισχύει ιδιαίτερα για τη σοσιαλδημοκρατία γύρω στην
αλαγη του αιώνα. Αν αντιτάχτηκε εδώ κι εκεί στιε αφταπάτεε του
θετικισμού, στο σύνολο όμωε έμεινε δέσμιά-τουε. Η σοδειά του
παρελθόντοε τηε φαινόταν πωε είχε στιβαχτει μια για πάντα στιε
αποθήκεε του παρόντοε' αν το μέλον επιφύλασε καμία εργασία,
δεν ήταν τίποτ' άλο απ' τη βεβαιότητα τηε πλούσιαε συγκομιδηε.

* Τίτλοι ενός εβδομαδιαίου φιλολογικού περιοδικού, που έβγαινε απ' το 1853"
ύί το 1943. Ο Μπ£ν/ιαμιν κάνει εδώ λο/οιταί/νιο με τον τίτλο του έντυπου,
που σημαίνει, περίπου "κρεβατίνα". (ΣτΜ)
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Σ' αφτη την εποχή διαμορφώθηκε η προσωπικότητα του Έντουαρντ
Φουξ, κι απ' αφτη προέρχονται βασικά χαρακτηριστικά του έργου
του. Το έργο αφτο, για να μιλήσουμε επιγραματικα,συμετέχει
στην προβληματική" που είναι αξεχώριστη απ' την ιστορία της
κουλτούρας. Μ προβληματική αφτη μας παραπέμπει στο κείμενο
του Ίϊνγκελς που παραθέσαμε πιο πάνω. Θα μπορούσε να πιστέ-
ψει κανείς πως το κείμενο τούτο αποτελεί κλασικό παράδειγμα,
αφού δα ορίζει τον ιστορικό υλισμό σαν ιστορία τηε κουλτούρας.
Αφτο άραγε δεν είναι το αληθινό νόημα τούτου του εδαφίου; Ά-
ραγε η μελέτη των επιμέρους τομέων, απ τουε οποίουε αφαιρέθη-
κε πια η επίφαση τηε αφτονομίαε-τουε, δεν πρέπει να συγχωνε-
φθει στη μελέτη τηε ιστορίας τηε κουλτούραε σαν συνόλου των
μέχρι σήμερα κατακτήσεων τηε ανθρωπότηταε; Στην πραγματικό-
τητα, όποιοε ρωτάει μ' αφτο τον τρόπο αντικαθιστά απλωε τιε
πολεε και προβληματικές ενότητεε, που περιλαμβάνει η ιστορία
του πνέβματοε (σαν ιστορία τηε λογοτεχνίας και της τέχνης, του
Δικαίου ή της θρησκείας), με μια καινούργια και προβληματικό-
τερη απ' όλεε. Η αφτονομία, με την οποία η ιστορία της κουλ-
τούρας παρουσιάζει το περιεχόμενό-της, είναι για τον ιστορικό
υλιστη φαινομενική, πλάσμα μιας φεβδουε συνείδησης (13). Στέ-
κει επιφυλακτικοε απέναντιΓ-τηε. Την επιφυλακτικότητα αφτη τη
δικαιολογεί η απλή επισκόπηση του παρελθόντος; ό,τι σχετικό με
την τέχνη και την επιστήμη επισκοπεί, έχει τέτοια προέλεφση,
που δεν μπορεί να την κοιτάζει χωρίς φρίκη. Χρωστάει την ύπαρ-
ξή-του όχι μόνο στην προσπάθεια των μεγάλων διανοιών, που το
έφτιαξαν, αλά,σε περισότερο ή λιγότερο βαθμό,και στον ανώνυμο
μόχθο των συγκαιρινών-τους. Δεν είναι ποτέ ένα ντοκουμέντο
του πολιτισμού, χωρίς να είναι ταφτόχρονα κι ένα ντοκουμέντο
της βαρβαρότητας. Μέχρι τώρα καμία ιστορία της κουλτούρας
δεν πήρε αρκετά υπόφη-της τη βασική σημασία αφτου του γεγονό-
τος, και πολύ δύσκολα μπορεί να ελπίζει κανείς πως θα το κα-
τορθώσει .

Ωστόσο το κρίσιμο σημείο δεν βρίσκεται εδώ. Αν η ένοια τηε
κουλτοΰραε είναι προβληματική για τον ιστορικό υλισμό, ο εκφυ-
λισμός-της σε αγαθά, που γίνονται για την ανθρωπότητα αντικεί-
μενα ιδιοκτησίας, του είναι αδιανόητοε. Γι' αφτον,το έργο του
παρελθόντος δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε καμίας εποχής την ποδιά
δεν το βλέπει να πέφτει σαν ώριμο φρούτο. Σαν ένα σύνολο από
μορφώματα, που θεωρούνται ανεξάρτητα αν όχι απ' την παραγωγι-
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κη διαδικασία, στην οποία δημιουργήθηκαν, πάντωε απ'αφτην, στην
οποία επιβιώνουν, η ένοια τηε κουλτούραε έχει γι' αφτον μια φε-
τιχιστική ιδιότητα. Εμφανίζεται πραγμοποιημένη (νΕΚΟΙΝΟ-
Ι_Ι€ΗΤ). Η ιστορία-τηε δεν είναι, κατ' αφτον, τίποτ' άλο απ' το
καταστάλαγμα που δημιούργησαν οι λογηε-λογηε αξιομνημόνεφτεε
πράξειε, που δεν αναταράζονται στη συνείδηση των ανθρώπων από
κανενός είδουε γνήσια, δηλ. πολιτική γνώση.

Κατά τ' άλα δεν είναι δυνατό να παραβλέψει κανειε πωε ώε τώρα
καμία ιστορική διαπραγμάτεφση που επιχειρήθηκε πάνω στη βάση
της ιστορίας τηε κουλτοΰραε δεν ξέφυγε απ' αφτη την προβλημα-
τική. Είναι ανάγλυφη στη μεγαλόπνοη "Γερμανική Ιστορία" του
Λάμπρεχτ, που για εβνόητουε λόγουε απασχόλησε επανειλημένα
την κριτική τηε "ΝΕΙΙΕ ΖΕΙΤ". "Ο Λάμπρεχτ", γράφει ο Μέριν-
γκ, "καθωε είναι γνωστό, είναι απ' όλουε τουε αστούς ιστορικούς
εκείνος που πλησίασε περισότερο προε τον ιστορικό υλισμό". Ω-
στόσο "ο Λάμπρεχτ έμεινε στα μισά του δρόμου ... Κάθε ένοια
ιστορικηε μεθόδου πάβει, όταν ο Λάμπρεχτ επιδιώκει να διαπραγ-
ματεφτει την οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη σύμφωνα με μια
ορισμένη μέθοδο, αλά την πολιτική εξέλιξη τηε ίδιαε εποχής τη
συμπιλει από μερικούς άλους ιστορικούς" (14). Ασφαλώς η αναπα-
ράσταση της ιστορίας τηε κουλτούραε με βάση την πραγματιστική
ιστορία είναι κάτι το παράλογο. Ακόμα βαθύτερα όμωε βρίσκεται
το παράλογο μιαε διαλεκτικηε ιστορίαε τηε κουλτούραε καθεαφτηε
αφού το συνεχεε της ιστορίας, όταν διασπάται απ' τη διαλεκτική,
σε κανένα άλο μέροε δεν παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά απ'
ό,τι σ' αφτο που αποκαλείται κουλτούρα.

Με λίγα λόγια, η ιστορία τηε κουλτούρας μόνο φαινομενικά απο-
τελεί πρόοδο τηε γνώσης, κι ούτε καν φαινομενικά δεν αποτελεί
πρόοδο τηε διαλεκτικηε. Γιατί τηε λείπει το αποικοδομητικο
στοιχείο, που εξασφαλίζει στη διαλεκτική σκέψη, καθωε και στη
γνώση του διαλεκτικού στοχαστή, τηναφθεντικότητά-τουε. ΤΓολα-
πλασιάζει βέβαια το βάροε των θησαβρων, που στιβάζονται πάνω στη
ράχη τηε ανθρωπότηταε. Αλά δεν της δίνει τη δύναμη να τοαποσείσει,
για να το πάρει στα χέρια-τηε. Το ίδιο ισχύει για τη σοσιαλιστι-
κή μορφωτική εργασία γύρω στο γύρισμα του αιώνα, που είχε για
πυξίδα την ιστορία της κουλτούρας.

4

Το ιστορικό περίγραμα του έργου του Φουξ διαγράφεται μηρο<;κι
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σ' αφτο το φόντο. Οπου εμφανίζει αντοχή και διάρκεια, το οφεί-
λει στην πετυχημένη πάλη-του ενάντια σε πνεβματικεε συνθήκεε,
πιο αντίξοεε απ' τιε οποίεε σπάνια παρουσιάστηκαν. Κι εδώ ακρι-
βωε ο συλέκτηε Φουξ έμαθε στον θεωρητικό να συλαμβάνει πολα
πράγματα, προε τα οποία η εποχή-του του έφραζε την πρόσβαση.
Ο συλέκτηε ήταν που έφτασε σε οριακουε τομειε —την καρικα-
τούρα, την πορνογραφική παράσταση—, που θ' αχρηστέψουν αργά
ή γρήγορα μια σειρά καλούπια τηε παραδοσιακηε ιστορίαε τηε
τέχνηε. ΤΓρέπει να παρατηρήσουμε πρώτα απ' όλα, πωε ο Φουξ
διέρηξε εντελωε τουε δεσμούε-του με την κλασικιστικη αντίληψη
περί τέχνηε, που τα ίχνη-τηε είναι αντιληπτά ακόμα και στον
Μαρξ. Οι ένοιεε, με βάση τιε οποίεε η αστική τάξη ανέπτυξε α-
φτη την αντίληψη περί τέχνηε, δεν ισχύουν πια για τον Φουξ:
ούτε η ωραία εμφάνιση, ούτε η αρμονία, ούτε η ενότητα του πο-
λυνσύνθετου. Και η ίδια τούτη ρωμαλέα επιβολή του συλέκτη,
που απομακρύνει τον συγγραφέα απ' τιε κλασικιστικεε θεωρίεε,
κατισχύει πότε-πότε, δραστικά κι ορμητικά, ακόμα και πάνω
στην κλασική αρχαιότητα. Το 19Ο8, αναφερόμενοε στο έργο του
Ροντεν και του Σλέφογκτ, προφητέβει ένα καινούργιο κάλοε,
"που στα τελικά-του αποτελέσματα υπόσχεται να γίνει άπειρα
μεγαλύτερο ακόμα κι απ' την κλασική αρχαιότητα. Γιατί εκεί που
αφτη δεν ήταν παρά ανώτατη ζωική μορφή, το καινούργιο κάλοε
θα είναι έμπλεο από ένα με/αλειώδεε ψυχικο-πνεβματικο περιε-
χόμενο" (15).

Κοντολο/ιε, η αξιολογική σειρά, που καθόριζε άλοτε τη θεώρηση
τηε τέχνηε στον Βίνκελμαν και στον Γκαίτε, έχει χάσει κάθε ε-
πιροη στον Φουξ. Βέβαια, θα ήταν πλάνη να νομίσει κανειε πωε μ'
αφτο τον τρόπο άλαξε ριζικά και η ίδια η διαλεκτική θεώρηση τηε
τέχνηε. Αφτο δεν μπορεί να συμβείπροτού τα σκόρπια μέλη/κου ο
ιδεαλισμοε κρατάει στα χέρια-του σαν ιστορική περιγραφή απ' τη
μια μεριά και σαν αξιολόγηση απ' την άλη, γίνουν ένα και ξεπε-
ραστούν σαν τέτοια. Το έργο τούτο επιφυλάσεται σε μια επιστήμη
τηε ιστορίαε, τηε οποίαε το αντικείμενο δεν θ' αποτελείται από
ένα κουβάρι "σκέτα δεδομένα", αλά από ένα προσδιορισμένο αριθ-
μό νήματα, που θ' αποτελούν τη διαπλοκή του παρελθόντοε με
τον ιστό του παρόντοε. (Θα ήταν λάθοε να εξομοιώσει κανειε α-
φτη τη διαπλοκή με την απλή σχέση αιτίου και αιτιατού. ΤΓρόκει-
ται μάλον για μια ολότελα διαλεκτική διαπλοκή, και επί αιώνεε
μπορούν να είναι χαμένα μερικά νήματα, τα οποία η επίκαιρη πο-
ρεία τηε ιστορίαε ξαναπαίρνει στα χέρια-τηε ξαφνικά και αδιό-

ρατα). Το ιστορικό αντικείμενο, που έχει απαλαγει απ' τον χαρα-
κτήρα του απλού δεδομένου, δεν χρειάζεται αξιολόγηση. Γιατί
δεν παρουσιάζει αόριστεε αναλογίεε με την επικαιρότητα, αλά
συνίσταται στο συγκεκριμένο διαλεκτικό πρόβλημα, που αφτη έ-
χει να επιλύσει. Αφτο πράγματι προσπαθεί να κάνει ο Φουξ. Αν
όχι πουθενά αλου, είναι τουλάχιστον αισθητό στο περιπαθεε
στοιχείο, που συχνά κάνει το κείμενο να προσεγγίζει στη διά-
λεξη. Ωστόσο, απ την άλη μεριά αφτο δείχνει πωε όχι λίγα πράγ-
ματα έμειναν προθέσειε ή σταμάτησαν στο ξεκίνημά-τουε. Το θε-
μελιακά καινούργιο τηε πρόθεσήε-του εκφράζεται σαφωε προπά-
ντων εκεί που την εβνοει το θέμα. Τούτο συμβαίνει στην ερμηνεία
τηε εικονογραφίαε, στη θεώρηση τηε μαζικηε τέχνηε, στη μελέτη
τηε αναπαραγωγικηε τεχνικηε. Αφτα τα τμήματα του έργο υ του
Φουξ είναι ρηξιλέλεφθα. Είναι συστατικά κάθε μελοντικηε υλι-
στικηε θεώρησηε των έργων τέχνηε.

Τα τρία μοτίβα που αναφέραμε έχουν ένα κοινό γνώρισμα: οδηγούν
σε διαπιστώσειε, που δεν μπορούν παρά να είναι καταλυτικεε για
την καθιερωμένη αντίληψη περί τέχνηε. Η ενασχόληση με την τε-
χνική τηε αναπαραγωγής αποκαλύπτει, περισότερο από κάθε άλο ε-
ρεβνητικο πεδίο, την αποφασιστική σημασία που έχει η αντιμετώ-
πιση του έργου τέχνηε απ' το κοινό' επιτρέπει έτσι να κρατηθεί
μέσα σε ορισμένα όρια η διαδικασία τηε πραγμοποίησηε του έρ-
γου τέχνηε. Η θεώρηση τηε μαζικηε τέχνηε οδηγεί στην αναθεώ-
ρηση τηε ένοιαε τηε ιδιοφυίαε· υποδηλώνει πωε περισότερο κι απ
την έμπνεφση, που συμβάλει στη δημιουργία του έργου τέχνηε,
δεν πρέπει να παραβλέπεται η τιμή του έργου τέχνηε σαν εμπορέβ-
ματοε, που μόνον αφτη επιτρέπει στην πρώτη να γίνει γόνιμη.
Τέλοε, η ερμηνεία τηε εικονογραφίαε όχι μόνον αποδείχνεται α-
παραίτητη για τη μελέτη τηε αντιμετώπισηε του έργου τέχνηε
και τη μελέτη τηε μαζικηε τέχνηε" εμποδίζει προπάντων τιε υ-
περβάσειε, προε τιε οποίεε τείνει κάθε φορμαλισμοί (16).

Ο Φουξ χρειάστηκε ν' ασχοληθεί με τον φορμαλισμό. Οι θεωρίεε
του Βέλφλιν κέρδιζαν έδαφοε την ίδια εποχή που ο Φουξ έβαζε τα
θεμέλια του έργου-του. Στο "Ατομικό πρόβλημα" αναφέρεται σε
μια βασική θέση απ' την "Κλασική τέχνη" του Βέλφλιν. Η θέση α-
φτη είναι: " Έτσι, το κουατροτσέντο και το τσινκουετσέντο σαν
τεχνοτροπίεε δεν μπορούν να καλυφτουν με θεματικά χαρακτηρι-
στικά. Το φαινόμενο ... υποδηλώνει μια εξέλιξη τηε καλιτεχνι-
κηε ματιαε, που κατά βάση είναι ανεξάρτητη από ένα ορισμένο
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φρόνημα και από ένα ορισμένο ιδεώδεε για το ωραίο" (17). Οπωσ-
δήποτε η διατύπωση αφτη μπορεί να κάνει έξω φρενών τον ιστορι-
κό υλιστη. Αλά ωστόσο περιέχει και ωφέλιμα στοιχεία · γιατί ίσα
ίσα αφτοε ο τελεφταίοε δεν ενδιαφέρεται και τόσο ν' αποδώσει
την αλα/η τηε καλιτεχνικηε ματιαε σ' ένα καινούργιο ιδεώδεε για
το ωραίο, όσο σε στοιχειώδειε διαδικασίεε —διαδικασίεε, που
προπαρασκεβάζονται από οικονομικεε και τεχνικεε μεταβολεε
στην παρα/ω/η. Σ ό,τι αφορά τη δεδομένη αφτη περίπτωση, πο-
λύ δύσκολα θα έφεβχε με άδεια χέρια αφτοε που θα καταπιανόταν
με το ερώτημα ποιεε οικονομικά προσδιορισμένες μεταβολεε έφε-
ρε η Ανα/ένηση στην οικοδομική τέχνη και ποιο ρόλο έπαιξε η
ζω/ραφικη τηε Ανα/ένησηε σαν προβολή τηε καινούρ/ιαε αρχιτε-
κτονικηε και σαν παράδειγμα για την καινούργια θέση του ανθρώ-
που ωε προε τον περί/υρό-του, που επιτέφχθηκε χάρη σ αφτην
(18). Βέβαια, ο Βέλφλιν δεν θίγει αφτο το ερώτημα παρά μόνο α-
κροθι/ωε. Όταν όμωε ο Φουξ, αντικρούοντάε-τον, τονίζει πωε:
"Ακριβωε τούτα τα τυπικά στοιχεία είναι που δεν μπορούν
να εξη/ηθουν διαφορετικά παρά με το καινούργιο πνέβμα τηε ε-
ποχηε" (19), αφτο βέβαια υποδηλώνει κατά κύριο λόγο τον αμφί-
βολο χαρακτήρα των πολιτιστικοΐστορικων κατη/οριων, τον οποίο
προαναφέραμε.

Σε περισότερα από ένα σημεία αποδείχνεται πωε η πολεμική, ακό-
μα κι ο διάλο/οε, δεν είναι απ' τιε ιδιότητεε που χαρακτηρίζουν
τον συ//ραφέα Φουξ. Η εριστική διαλεκτική, που κατά τον ορι-
σμό του Χέ/κελ "εξοικειώνεται με τη δύναμη του αντιπάλου, για
να τον καταστρέψει εκ των ένδον", δεν συναντάται στο οπλοστά-
σιό-του, όσο φιλόνεικοε κι αν φαίνεται ο Φουξ. Στουε ερεβνη-
τεε που διαδέχτηκαν τον Μαρξ και τον Έν/κελε υποχώρησε η κα-
ταλυτική δύναμη τηε σκέψηε, που τώρα δεν τολμούσε πια να προ-
καλέσει την εποχή. Ήδη στον Μέρινγκ ο τόνοε-τηε μετριάστηκε
καθωε αναλώθηκε σ ένα πλήθοε μικροαψιμαχιων. ΤΤαρόλ αφτα ο
Μέρινχκ πέτυχε σημαντικά πρά/ματα με τον "θρύλο του Λέ-
Οινγκ". Έδειξε τί πολιτική, αλά κι επιστημονική και θεωρητική
ενέργεια διοχετέφτηκε στα μεγάλα έργα τηε κλασικηε περιόδου.
Τεκμηρίωσε έτσι την αποστροφή-του για τη φιλολο/ικη πεπατημέ-
νη των συ/καιρινών-του. Κατέληξε στη ρωμαλέα διαπίστωση, πωε
η τέχνη δεν μπορεί να περιμένει την ανα/ένησή-τηε πριν απ την
οικονομικοπολιτικη νίκη του προλεταριάτου. Και στην τίμια δια-
πίστωση: "Στον απελεφθερωτικό-του αγώνα, αφτη (η τέχνη) δεν
μπορεί να επέμβει βαθιά" (2Ο). Η εξέλιξη τηε τέχνηε τον δικαίω-
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σε. Οι διαπιστώσειε-του παρέπεμψαν τον Μερί ν/κ με διπλή έμφα-
ση στη μελέτη τηε επιστήμηε. Χάρη σ' αφτη τη μελέτη απέκτησε
τη σταθερότητα και σοβαρότητα, που τον έκαναν άτρωτο απέναντι
ΟτΟν ρεβιζιονισμο. Έτσι διαμορφώθηκαν στον χαρακτήρα-του
ιδιότητεε που μπορούν να ονομαΟτουν αστικεε με την καλύτερη έ-
νοια, αλά που απέχουν πολύ απ' το να ε//υώνται τη διαλεκτική
σκέψη. Τιε συναντάμε και στον Φουξ σε όχι μικρότερο βαθμό. Κι
ίσωε σ' αφτον να είναι πιο χτυπητεε, γιατί είναι ενσωματωμένεε
σε μια επεκτατικότερη και πιο αισθησιαρχικη προδιάθεση. Οπωε
κι αν έχει το πρά/μα, θα μπορούσε κανειε να φανταστεί το πορ-
τραίτο-του σε μια πινακοθήκη από φυσιο/νωμίεε αστών λογίων.
Σαν γείτονα θα μπορούσε να έχει τον Γκέορ/κ Μπράντεε, με τον
οποίο έχει κοινό τον ορθολο/ιστικο ζήλο, το πάθοε να φωτίσει
εκτεταμένουε ιστορικουε χώρουε με τη δάδα του ιδανικού (τηε
προόδου, τηε επιστήμηε, τηε λο/ικηε). Στο άλο-του πλεβρο μπο-
ρεί κανειε να φανταστεί τον Άντολφ Μπάστιαν, τον εθνολόγο.
Αφτον τον θυμίζει ο Φουξ προπάντων με την ακόρεστη δίψα-του
/ία υλικό. Κι όπωε ο Μπάστιαν έγινε παροιμιώδηε με την προθυ-
μία-του, όποτε παρουσιαζόταν ανά/κη να διασαφηνιστεί ένα ζή-
τημα, να ξεκινήσει με το βαλιτσάκι-του για μια αποστολή που
τον κρατούσε μήνεε ολόκληρουε μακριά απ' την πατρίδα, έτσι κι
ο Φουξ υπάκουε ολοένα σε παρωθήσειε, που τον έσπρωχναν να
ψάχνει για καινούργιο αποδεικτικό υλικό. Και των δυο τα έργα θα
παραμείνουν ανεξάντλητεε πη/εε για την έρεβνα.

5

Ο ψυχολό/οε βέβαια είναι επόμενο ν' αποδίδει με/άλη σημασία
στο ερώτημα πωε μια φύση ενθουσιώδηε, με έντονη ροπή προε την
θετική χνώση, γίνεται να έχει τέτοιο πάθοε για την καρικατούρα.
Οποια απάντηση κι αν δώσει, τα πρά/ματα δεν αφήνουν καμία

αμφιβολία σ' ό,τι αφορά τον Φουξ. Εξαρχηε το ενδιαφέρον του
Φουξ για την τέχνη αντιδιαστέλεται απ' αφτο που ονομάζεται
"λατρεία του ωραίου". Εξαρχηε η αναζήτηση τηε αλήθειαε παίζει
τον βασικό ρόλο. Ο Φουξ δεν κουράζεται να τονίζει την αφθε-
ντικότητα και την αξία τηε καρικατούραε σαν μαρτυρίαε. "Η αλή-
θεια βρίσκεται στο ακραίο", διατυπώνει μερικεε φορεε. ΤΤροχωρει
πιο πέρα: η καρικατούρα είναι /ι' αφτον "κατά κάποιο τρόπο η
μορφή ..., απ' την οποία εκπορέβεται κάθε αντικειμενική τέχνη.
Μια και μόνη ματιά στα εθνο/ραφικα μουσεία επαληθέβει αφτη την
πρόταση" (21). Οταν ο Φουξ επικαλείται τουε προϊστορικουε λα-
ουε, την παιδική ζω/ραφικη, ο συσχετισμοε αφτοε τηε ένοιαε τηε
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καρικατούρας με τέτοιουε τομειε ίσως να είναι συζητήσιμα*
—αλά παρόλ' αφτα υπο/ραμίζει το έντονο ενδιαφέρον του
Φουξ για τη δραστικότητα του έργου τέχνηε, είτε πρόκειται
για το περιεχόμενο (22) είτε /ία τη μορφή-του. Το ενδιαφέρον
αφτο διέπει ολόκληρο το έργο-τον. Ακόμα και στο όψιμο βιβλίο
του "Η πλαστική τηε εποχηε των Ταν/κ" διαβάζουμε: "Το /κρο-
τέσκο είναι ο υπερθετικοε του αισθητηριακά αντιληπτού ... Μ'
αφτη την ένοια οι /κροτέσκεε παραστάσεις είναι ταφτόχρονα η
έκφραση τηε σιδερένιας υ/είαε μιαε εποχηε ... Οπωσδήποτε δεν
μπορεί ν' αμφισβητηθεί πωε, σ' ό,τι αφορά τιε κινητήριες δυνά-
μειε του /κροτέσκου, υπάρχει έναε ισχυροε αντίθετοε πόλοε.
ΤΤροε /κροτέσκεε παραστάσειε ρέπουν επίσηε οι εποχεε παρακ-
μηε και τα αρωστημένα μυαλά. Σε τέτοιεε περιπτώσειε το /κρο-
τέσκο είναι το ανατριχιαστικό σύνδρομο του /ε/ονότοε, πωε στιε
εποχεε και στα άτομα αφτα τα κοσμολο/ικα και υπαρξιακά προ-
βλήματα φαίνονται άλυτα ... Το ποια απ' αφτεε τιε δυο τάσειε
κρύβεται πίσω από μια /κροτέσκα φαντασίωση σαν δημιουργική κι-
νητήρια δύναμη, φαίνεται με την πρώτη ματιά" (23).

Η περικοπή αφτη είναι διαφωτιστική. Δείχνει με ιδιαίτερη σαφή-
νεια πού οφείλεται η πλατεία επίδραση, η ξέχωρη δημοτικότητα
των έργων του Φουξ. Οφείλεται στο χάρισμα να συνδέει παρε-
φθυε τιε βασικεε ένοιεε, γύρω από τιε οποίεε κινείται η ανάλυση
του, με αξιολο/ήσειε. Συχνα αφτο γίνεται με χονδροειδη τρόπο
(24). Επιπρόσθετα, οι αξιολο/ήσειε αφτεε είναι πάντοτε ακραίεε.
Εμφανίζονται με τη μορφή αντίθετων πόλων κι έτσι πολώνουν την
ένοια, με την οποία συνδέονται. Αφτο συμβαίνει με την ανάλυση
για το χκροτέσκο, το ίδιο συμβαίνει και με την ερωτική καρικα-
τούρα. Σε εποχεε παρακμηε η τελεφταία τούτη είναι "βρωμιά"
και "/αρ/αλιστικο ερέθισμα", σε περιόδουε ακμηε "έκφραση α-
συ/κράτητης ορμηε και σιδερένιαε δύναμηε" (25). ΤΓότε ο Φουξ
επικαλείται τιε αξιολο/ικεε ένοιεε τηε ακμηε και τηε παρακμηε,
πότε του υ/ιουε και του αρωστημένου. Αποφέβ/ει οριακεε περι-
πτώσειε, όπου θα μπορούσε να φανεί η προβληματικότητα αφτων
των ενοιων. ΤΓροτιμάει το "με/αλειώδεε", που έχει το προσόν να
γενάει "το συναρπαστικό μέσα στο απλούστατο" (26). ΤεθλαΟμέ-
νεε περιόδουε τέχνηε, όπωε το μπαρόκ, δεν τιε καταδέχεται και
πολύ. Η με/άλη εποχή /ι' αφτον είναι η Ανα/ένηση. Εδώ η λατρεία
του για τη δημιουργικότητα υπερισχύει πάνω στην αποστροφή-του
για την κλασική περίοδο.
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Η ένοια τηε δημιουρ/ικότηταε έχει για τον Φουξ μια έντονη βιο-
λοχικη χροιά. Κι ενώ η ιδιοφυία κατακλύζεται με ιδιότητεε, που
μερικεε φόρε* έχουν πριαπικο χαρακτήρα, ο συχ/ραφέαε αρέσκε-
ται να παρουσιάζει καλιτέχνεε που δεν συμπαθεν με μειωμένο τον
ανδρισμό-τουε. Τέτοιαε βιολο/ιστικηε θεώρησηε τη σφρα/ίδα έ-
χει η /νώμη του Φουξ για τουε Γκρέκο, Μουρί/ιο και Ριμπέρα,
που συνοψίζεται στη διαπίστωση: "Και οι τρείε-τουε έγιναν οι
κλασικοί εκπρόσωποι του πνέβματοε του μπαρόκ για τον λόγο πωε
καθέναε με τον τρόπο-του είχαν ερωτικεε αναστολεε" (27). Δεν
πρέπει να λησμονούμε πωε ο Φουξ ανάπτυξε τιε βασικέε-του έ-
νοιεε σε μια εποχή που η παθο/ραφία αποτελούσε την τελεφταία
λέξη τηε ψυχολο/ίαε τηε τέχνηε, και οι Λομπρόζο και Μέμπιουε
αποτελούσαν αφθεντίεε. Και η ένοια τηε ιδιοφυίαε, που με τον
πολύκροτο "ΤΓνέ'βματικοΤΤολιτισμοτηε Ανα/ένησηε" του Μπούρκ-
χαρντ συμπληρώθηκε την ίδια εποχή με πλο'Βσιο εποπτικό υλικό,
έθρεψε από άλεε πη/εε την ίδια πλατιά διαδομένη πεποίθηση, πωε
η δημιουρ/ικότητα είναι πάνω απ' όλα έκφραση ασυ/κράτητηε εν-
έρ/ειαε. Συ//ενικεε τάσειε οδή/ησαν αργότερα τον Φουξ σε αν-
τιλήψειε, που συχ/ενέβουν μ' εκείνεε τηε ψυχανάλυσης" ήταν ο
πρώτος που αξιοποίησε την ψυχανάλυση για τη μελέτη τηε τέχνηε.

Το παρορμητικό, το άμεσο, που σύμφωνα μ' αφτη την άποψη δίνει
στην καλιτεχνικη δημιουρ/ία τη φυσιο/νωμία-τηε, κυριαρχεί εξί-
σου στην αντίληψη του Φουξ για τα έργα τέχνηε. Έτσι, συμβαί-
νει συχνά να μη μεσολαβεί γι* αφτον παρά ένα βήμα ανάμεσα στην
παράσταση και την κρίση. ΤΓρα/ματικα, /ι' αφτον η εντύπωση δεν
είναι μόνον η φυσιολο/ικη πρώτη ώθηση, που δέχεται ο παρατη-
ρητηε απ' το έργο τέχνης, αλά κατη/ορία τηε ίδιας της θεώρησης
του έργου τούτου. Όταν για παράδει/μα ο Φουξ αφήνει να δια-
φανεί η κριτική επιφύλαξή-του απέναντι στον καλιτεχνικο φορ-
μαλισμό τηε εποχηε των Μιν/κ, συνοψίζει τη στάση-του λέγον-
τας πως τα έργα τούτης της εποχηε "σε τελεφταία ανάλυση ...
δεν πετυχαίνουν περισότερα και πολύ συχνά μάλιστα ούτε καν
τα ίδια ωε προε την εντύπωση, απ' όσα πέτυχε π.χ. η εποχή των
Τανχκ με τιε αδρές /ραμέε-τηε" (28). Μ' αφτο τον τρόπο ο αυγ-
/ραφέαε Φουξ καταλή/ει στο ξέχωρο και απλουστεφτικς, για να
μην πούμε χωριάτικο ύφος, του οποίου δίνει ένα θαβμάσιο παρά-
δειχμα στην "Ιστορία της ερωτικής τέχνης", όταν διακηρύσει:
"Απ' τη σωστή αίσθηση ως τη σωστή και πλήρη αποκρυπτο/ράφηση
των δυνάμεων που επενερ/ουν σ' ένα έρχο τέχνης μένει πάντοτε
ένα και μόνο βήμα" (29). Το ύφοε αφτο δεν είναι εφικτό για τον
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1

καθένα' ο Φουξ χρειάστηκε να πληρωθεί το τίμημά-του /ι' αφτο.
Για να υποδηλ(3οΌυμε τούτο το τίμημα με μια λέξη: η φύση αρνή-
θηκε στον συ//ραφέα το χάρισμα να προκαλεί την απορία. Χωριε
καμία αμφιβολία ο Φουξ ένιωθε αφτη την έλειψη. ΤΤροοΊταθει να
την αντισταθμίσει με χίλιουε τρόπουε, και για τίποτα δεν του α-
ρέσει να μιλάει περισότερο απ' 6,τι για μυστικά, που προσπαθεί
να τα λύσει με την ψυχολογία τηε δημιουρ/ίαε, για αινίγματα τηε
ιστορίαε, που τη λύση-τουε τη δίνει ο υλισμοε. Αλά η ροπή-του
προε την απεφθείαε διαλέφκανση των προβλημάτων, που καθορίζει
την αντίληψή-του για τη δημιουρ/ία και τη στάση-του προε αφτη,
επιβάλεται τελικά και στιε αναλύσειε-του. Η πορεία τηε ιστορί-
αε τηε τέχνηε εμφανίζεται αναγκαία, οι χαρακτήρεε των διαφόρων
τεχνοτροπιών οργανικοί, τα πιο αλόκοτα καλιτεχνικα μορφώματα
λογικά. Κι ωστόσο, κατά την πορεία τηε ανάλυσηε όλα αφτα γίνο-
νται συνήθωε λιγότερο ανα/καία, οργανικά και λογικά απ' όσο,
κατά την εντύπωση, ήσαν πριν, όπωε εκείνα τα μυθικά όντα τηε
εποχηε των Ταν/κ, που με τιε πύρινεε φτερού/εε-τουε και τα κέ-
ρατά-τουε εμφανίζονται απόλυτα λο/ικα, οργανικά. "Ακόμα και
τα τεράστια αφτιά των ελεφάντων είναι λο/ικα' λο/ικη είναι πά-
ντοτε και η στάση ΤΤοτε δεν πρόκειται απλωε /ία κατασκεβα-
σμένεε ένοιεε, αλά για τη ζωντανή μορφή τηε ιδέαε" (3Ο).

Εδώ κυριαρχούν αντιλήψειε, που σχετίζονται στενότατα με τιε
σοσιαλδημοκρατικεε δοξασίεε τηε εποχηε. Είναι /νωστο πόσο βα-
θεια ήταν η επίδραση του δαρβινίσμου στη διαμόρφωση τηε σο-
σιαλιστικηε αντίληψηε για την ιστορία. Στην περίοδο του διω/-
μου απ' τον Βίσμαρκ η επίδραση αφτη οφέλησε την αλύ/ιστη α-
φτοπεποίθηση του κόματοε και την αποφασιστικότητα στον α/ώνα
του. Αργότερα, με τον ρεβιζιονισμο, η εβολουσιονιστικη θεώρη-
ση τηε ιστορίαε έκλινε προε την εξέλιξη τόσο περισότερο, όσο
λιγότερο το γιόμα ήταν πρόθυμο να διακυβέφσει τα όσα είχαν κα-
τακτηθεί στην πάλη κατά του καπιταλισμού. Η ιστορία απόκτησε
ντετερμινιστικα χαρακτηριστικά" η νίκη του κόματοε "δεν μπο-
ρούσε ν' αποτραπεί". Ο Φουξ έμεινε πάντα-του μακριά απ τον
ρεβιζιονισμο' το πολιτικό-του ένστικτο, η μαχητική-του ιδιο-
συστασία τον οδη/ούσαν στην αριστερή πτέρυ/α. Σαν θεωρητικοε
όμωε δεν μπόρεσε να ξεφύ/ει απ' αφτεε τιε επιροεε. Είναι αι-
σθητεε σ' ολόκληρο το έρ/ο-του. Εκείνα τα χρόνια έναε άνθρω-
ποε σαν τον Φέρι απέδιδε όχι μόνο τιε βασικεε αρχεε, αλά και
την τακτική τηε σοσιαλδημοκρατίαε σε φυσικουε νόμουε. Υπέ-
φθυνεε /ία τιε αναρχικεε αποκλίσειε θεωρούσε τιε ελιπειε /νώ-

σειε /εωλο/ίαε και βιολο/ίαε. Ασφαλωε, η/έτεε σαν τον Κάουτσκυ
ασχολήθηκαν διεξοδικά με τέτοιεε αποκλίσειε (31). Ωστόσο πόλοι
ικανοποιούνταν με θέσειε, που κατέτασαν τιε ιστορικεε διαδικα-
σίεε σε "φυσιολο/ικεε" και "παθολο/ικεε" ή πίστεβαν πωε στα
χέρια του προλεταριάτου ο φυοΧκοεπιστημονικοε υλισμοε είχε "α-
φτενερ/α" εξυψωθεί σε ιστορικό (32). Έτσι και ο Φουξ αντιλαμ-
βάνεται την πρόοδο τηε ανθρώπινηε κοινωνίαε σαν μια διαδικασία,
που "δεν είναι δυνατό ν' αναχαιτιστεί, όπωε δεν είναι δυνατό ν'
ανακόψει κανειε την αδιάκοπη προέλαση ενοε πα/ετώνα" (33). Έ-
τσι, η ντετερμινιστικη αντίληψη συνδυάζεται με μια ακλόνητη
αισιοδοξία. Βέβαια, μακροπρόθεσμα καμία τάξη δεν μπορεί να
δράσει μ επιτυχία πολιτικά όταν δεν έχει αφτοπεποίθηση. Αλά
άλο πρά/μα είναι όταν η αισιοδοξία αναφέρεται στον δυναμισμό
τηε τάξηε κι άλο όταν αναφέρεται στιε συνθήκεε, υπό τιε οποίεε
δρα η τάξη αφτη. Η σοσιαλδημοκρατία έρεπε προε αφτη τη δέφτε-
ρη, αμφίβολη μορφή αισιοδοξίαε. Η προοπτική τηε έναρξηε μιαε
εποχηε βαρβαρότηταε, που έναε Έν/κελε είχε διαβλέψει στην
"Κατάσταση τηε ερ/ατικηε τάξηε στην Α//λία", έναε Μαρξ στην
πρό/νωση τηε καπιταλιστικηε εξέλιξηε, και που σήμερα είναι οι-
κεία ακόμα και στον μέτριο πολιτικό, ήταν αθέατη /ία τουε επι-
/όνουε /ύρω στο γύρισμα του αιώνα. Όταν ο Κοντορσε ανέπτυξε
τη θεωρία για την πρόοδο, η αστική τάξη βρισκόταν στα πρόθυρα
τηε κατάληψηε τηε εξουσίαε' διαφορετική ήταν η θέση του προ-
λεταριάτου έναν αιώνα αργότερα. Στο προλεταριάτο η θεωρία
τούτη δημιούργησε ψεβδαισθήσειε. Οι ψεβδαισθήσειε αφτεε απο-
τελούν, πρά/ματι, το υπόβαθρο που διαφαίνεται πότε-πότε κάτω
απ' την αντίληψη του Φουξ /ία την ιστορία τηε τέχνηε: "Η σημε-
ρινή τέχνη", πιστέβει ο Φουξ, "μαε εκπλήρωσε εκατό προσδοκί-
εε, που στα πιο διαφορετικά επίπεδα ξεπερνούν κατά πολύ τα όσα
πέτυχε η ανα/ενησιακη τέχνη, και η τέχνη του μέλοντοε πάλι δε
μπορεί παρά να σημαίνει οπωσδήποτε κάτι το ανώτερο" (34).

Το πάθοε, που διαπνέει την αντίληψη του Φουξ για την ιστορία,
είναι το δημοκρατικό πάθοε του 1830. Ο αντίλαλόε-του ήταν ο
ρήτοραε Βίκτωρ Ου/κω. Ο αντίλαλοε του αντίλαλου είναι τα βι-
βλία εκείνα, όπου ο Ου/κω μιλάει στουε επι/ενομένουε σαν ρή-
τοραε . Η αντίληψη του Φουξ για την ιστορία είναι αφτη που δια-
κηρΰσει ο Ου/κω στον "Ουίλιαμ Σαίξπηρ": "Η πρόοδοε είναι το
βήμα του ίδιου του Θεού". Και το /ενικό εκλο/ικο δικαίωμα εμ-
φανίζεται σαν το ρολόι του σύμπαντοε, που μετράει τον ρυθμό α-
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φτων των βημάτων. '(2υΐ ΥΟΤΕ ΚΕΟΝΕ' (Όποιος ψηφίζει, κυ-
βερνά'), έ/ραψε ο Βίκτωρ Ου/κω, και κήρυξε έτσι τον μωσαϊκό
νόμο τηε δημοκρατικηε αισιοδοξίαε. Η αισιοδοξία αφτη /ένηΟε α-
κόμα και σε όψιμεε εποχεε παράξενεε φαντασιώσειε. Μια απ' α-
φτεε υποστήριζε πωε "όλοι οι ερ/άτεε του πνέβματοε, επομένωε
ακόμα και πρόσωπα με υλικά και κοινωνικά πολύ υψηλή θέση",
πρέπει να θεωρούνται προλετάριοι. Γιατί είναι λέει, "αναμφισβή-
τητο /ε/ονοε πωε απ' τον αβλικο που κορδώνεται μέσα στη χρυ-
σοστόλιστη λιβρέα-του μέχρι τον ταλαιπωρημένο μεροκαματιάρη,
όλοι όσοι προσφέρουν τιε υπηρεσίεε-τουε αντί χρημάτων ... εί-
ναι ανυπεράσπιστα θύματα του καπιταλισμού" (35). Ο μωσαΧκοε
νόμοε που κήρυξε ο Βίκτωρ Ου/κω κατεφθύνει και το έργο του
Φουξ. 'Αλωστε ο Φουξ μένει πιστοε στην δημοκρατική παράδοση,
καθωε τρέφει ιδιαίτερη α/άπη /ία τη Γαλία: τη /η τριών με/άλων
επαναστάσεων, την πατρίδα των εξόριστων, την κοιτίδα του ου-
τοπικού σοσιαλισμού, τη γενέτειρα των πολέμιων τηε τυρανίαε
Κινε και Μισελε, το χώμα που σκεπάζει τουε κομουνάρουε. Αφτη
την εικόνα είχαν /ία τη Γαλία οι Μαρξ και "Εν/κελε, την ίδια ει-
κόνα είχε και ο Μερί ν/κ, με τον ίδιο τρόπο, σαν "πρωτοπορία
τηε κουλτούραε και τηε ελεφθερίαε" (36), έβλεπε τούτη τη χώρα
και ο Φουξ. Συ/κρίνει το ανάλαφρο χιούμορ των Γάλων με το δύσ-
καμπτο των Γερμανών* συ/κρίνει τον Χάινε μ'όσουε έμειναν στη
χώρα-τουε· συ/κρίνει τον /ερμανικο νατουραλισμό με τα σατιρι-
κά μυθιστορήματα του Φρανε. Και, όπωε κι ο Μέριν/κ, οδη/ήθη-
κε μ' αφτο τον τρόπο σε βάσιμεε προ/νώσειε, ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση του Γκέρχαρτ Χάουπτμαν (37).

Η Γαλία είναι πατρίδα και για τον συλέκτη Φουξ. Η μορφή του
συλέκτη, που με τον καιρό εμφανίζεται όλο και πιο ελκυστική
στον παρατηρητή, συχνά δεν κίνησε αρκετό ενδιαφέρον μέχρι
τώρα. Θα νόμιζε κανειε πωε για τουε ρομαντικουε μυθιστοριο-
/ράφουε καμία άλη μορφή δεν θα μπορούσε να είναι δελεαστικό-
τερη απ' αφτη. Αλά μάταια θα έψαχνε κανειε να βρει αφτον τον
τύπο, που κυριαρχείται από επικίνδυνα, αν και εξημερωμένα πά-
θη, ανάμεσα στουε ήρωεε του Χόφμαν, του Κινσε ή του Νερβαλ.
Ρομαντικεε είναι οι μορφεε του περιη/ητη, του χασομέρη, του
χαρτοπαίκτη, του βιρτουόζου. Του συλέκτη η μορφή δεν υπάρχει
ανάμεσά-τουε. Κι άδικα ψάχνουμε να τη βρούμε στιε "φυσιολο-
/ίεε", που κατά τ' άλα δεν αφήνουν να τουε ξεφΰ/ει καμία μορφή
του παριζιάνικου πανοράματοε τηε εποχηε του Λουδοβίκου Φιλί-
που, από τον καμελώτο ώε τον δανδή. Αντίθετα, σημαντικότατη
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είναι η θέση του συλέκτη στον Μπαλζακ. Ο Μπαλζακ του έστησε
μνημείο, αλά κάθε άλο παρά με την ρομαντική ένοια. Ανέκαθεν ο
Μπαλζακ ήταν ξένοε προε τον ρομαντισμό. Και λί/α κομάτια υ-
πάρχουν στο έρ/ο-του, όπου η αντιρομαντικη τοποθέτησή-του να
εκδηλώνεται τόσο έντονα όσο στη σκια/ράφηση του ξαδέρφου ΤΤον.
Χαρακτηριστικό είναι προπάντων το εξηε: με όση ακρίβεια κι αν
•περιγράψει τα αντικείμενα τηε συλο/ηε, πολύ λί/α μαε λέει για
την ιστορία τηε απόκτησήε-τουε. Δεν υπάρχει στον " Ξάδερφο
ΤΤον" κανένα σημείο που να μπορεί να συ/κριθει με τιε σελίδεε,
όπου οι Γκονκουρ περι/ράφουν στα ημερολό/ιά-τουε με α/ωνία
που κόβει την αναπνοή τη διάσωση ενοε σπάνιου εβρήματοε. Ο
Μπαλζακ δεν περι/ράφει έναν κυνη/ο ανάμεσα στα θηράματά-του,
όπωε μπορεί να θεωρήσει κανειε κάθε συλέκτη. Η α/αλίαση, απ'
την οποία τρέμουν όλεε οι ίνεε του ΤΤον, του Ελι Μα/κυ, οφεί-
λεται στο καμάρι-τουε —καμάρι για τουε ασύ/κριτουε θησαβρουε,
που φυλάνε με ακούραστη φροντίδα. Ο Μπαλζακ δίνει με/άλη έμ-
φαση στην περι/ραφη του κατόχου, και η λέξη εκατομυριούχοε
του ξεφέβ/ει σαν συνώνυμο τηε λέξηε συλέκτηε. Μιλάει για το
ΤΤαρίσι και λέει: "Μπορεί κανειε συχνά να συναντήσει εκεί έναν
ΤΤον, έναν Ελι Μα/κυ, που είναι ντυμένοι πολύ φτωχικά ... Δεί-
χνουν σαν να μη φροντίζουν για τίποτα και να μη νοιάζονται για
τίποτα" δεν ενδιαφέρονται ούτε για τιε /υναίκεε ούτε για τα λε-
φτα. ΤΤερπατάνε σαν σε όνειρο, οι τσέπεε-τουε είναι αδειανεε,
το βλέμα-τουε αφηρημένο, κι αναρωτιέται κανειε σε ποιο είδοε
ΤΤαριζιάνων ανήκουν. —Αφτοι οι άνθρωποι είναι εκατομυριούχοι.
Συλέκτεε είναι* οι πιο παθιασμένοι άνθρωποι που υπάρχουν στον
κόσμο" (38).

Η εικόνα που συνθέτει ο Μπαλζακ για τον συλέκτη πλησιάζει
προε τη μορφή του Φουξ, με τη δραστηριότητα και την πληθωρι-
κότητά-τηε, περισότερο απ' αφτη που θα περίμενε κανειε από έ-
ναν ρομαντικό. Μπορούμε μάλιστα να πούμε, παραπέμπονταε
στην ιδιοσυ/κρασία αφτου του ανθρώπου, πωε σαν συλέκτηε ο
Φουξ είναι /νησιά μπαλζακικοε' είναι έναε μπαλζακικοε ήρωαε
που ξεπέρασε τη φαντασία του συ//ραφέα. Τί θ' ανταποκρινόταν
τελειότερα σ' αφτη τη φαντασία από έναν συλέκτη, του οποίου η
περηφάνεια, η επεκτατικότητα τον οδη/ει να διοχετέβει τιε συ-
λο/έε-του στην αγορά με τη μορφή αντι/ράφων, μόνο και μόνο για
να δει όλοε ο κόσμοε πόσα αποκτήματα έχει, και —μια όχι λιγό-
τερο μπαλζακικη εξέλιξη— μ' αφτο τον τρόπο να /ίνεται πλούσι-
οε; Δεν είναι μόνον η εφσυνειδησία ενοε ανθρώπου, που θεωρεί
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τον εαφτό-του συντηρητή θησαβρων, είναι επίσηε και η επιδει-
ξιομανία του μεγάλου συλέκτη που έκανε τον Φουξ να δημοοχέ-
βει σε κάθε-του έργο αποκλειστικά ανέκδοτο εικονογραφικό υλι-
κό, που σχεδόν αποκλειστικά προερχόταν απ' τη δική-του συλογη.
Μόνο /ία τον πρώτο τόμο τηε " Καρικατούραε των εβρωπαϊκων λα-
ών" παρέβαλε όχι λιγότερα από 68.ΟΟΟ έντυπα, /ία να επιλέξει
απ' αφτα γύρω στα πεντακόσια. Ούτε ένα έντυπο δεν το ανατύπω-
σε σε περισότερα από ένα σημεία. Η αφθονία των ντοκουμέντων
του και το έβροε της επίδρασης που άσκησε είναι αξεχώριστα με-
ταξΰ-τουε. Και τα δυο πιστοποιούν την καταγωγή-του απ' το α-
στικό γένοε των γιγάντων του 183Ο, όπωε το αποκαλεί ο Ντρυ-
μον. "Σχεδον όλοι οι ηγέτεε τηε σχοληε του 183Ο", γράφει ο
Ντρυμον, "είχαν την ίδια ασυνήθιστη ιδιοσυγκρασία, την ίδια
γονιμότητα και την ίδια ροπή προε το μεγαλειώδεε. Ο Ντελα-
κρουα ζωγραφίζει έπη πάνω στον μουσαμά, ο Μπαλζακ περιγράφει
μια ολόκληρη κοινωνία, ο Δουμαε αγκαλιάζει στα μυθιστορήματα
του μια ιστορία τεσάρων χιλιάδων ετών του ανθρώπινου γένουε.
Ολοι-τουε έχουν μια ράχη, για την οποία κανένα φορτίο δεν εί-
ναι υπερβολικά βαρύ" (39). Οταν το 1848 ξέσπασε η επανάστα-
ση, ο Δουμαε δημοσίεψε μια έκληση προε τουε εργάτεε του ΤΓα-
ρισιου, στην οποία παρουσιάζει τον εαφτό-του σαν όμοιό-τουε.
Μέσα σε είκοσι χρόνια, λέει, παρήγαγε τετρακόσια μυθιστορήμα-
τα και τριανταπέντε δράματα" έδωσε ψωμί σε 8.16Ο ανθρώπουε:
διορθωτεε και στοιχειοθέτεε, χειριστεε τυπογραφικών μηχανών
κι ενδυματολόγουε' δεν ξεχνάει ούτε τουε κλακαδόρουε. Το αί-
σθημα, με το οποίο ο οικουμενικοε ιστορικοε Φουξ δημιούργησε
την οικονομική βάθη για τιε μεγαλεπήβολεε συλογέε-του, δεν
είναι ίσωε ολότελα διαφορετικό απ' την αφταρέσκεια του Δουμα.
Αργότερα αφτη η βάση του επιτρέπει να κυριαρχεί στην παριζιά-
νικη αγορά σχεδόν με την ίδια ηγεμονικότητα που εξουσίαζε και
το δικό-του υλικό. Ο πρεσβΰτεροε των εμπόρων τέχνηε του ΤΓα-
ρισιου συνήθιζε να λέει γι' αφτον γύρω στα 19ΟΟ: "€'Ε5Τ Ι_Ε
ΜΟΝ5ΙΕυΚ Ωυΐ ΜΑΝΟΕ ΤΟυΤ ΡΑΚΙδ" ("Είναι ο κύριοε που
τρώει όλο το ΤΤαρίσι"). Ο Φουξ ανήκει στον τύπο του ΚΑΜΑ5-
δΕυΚ' αισθάνεται μια ραμπελαιικη χαρά /ία την ποσότητα, χαρά
που γίνεται αισθητή ώε τιε άφθονεε επαναλήψεις των κειμένων
του.

Οι γαλικεε ρίζεε του Φουξ είναι οι ρίζεε του συλέκτη, οι γερμα-
νικεε του ιστορικού. Η ηθική αφστηρότητα, που διακρίνει τον ι-
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στοριογράφο Φουξ, έχει γερμανική σφραγίδα, Η αφστηρότητα αφτη
χαρακτήριζε ήδη τον Γερβίνο, του οποίου την "Ιστορία τηε ποιη-
τικηε εθνικηε λογοτεχνίαε" θα μπορούσε να θεωρήσει κανειε σαν
μια απ' τιε πρώτεε προσπάθειεε γερμανικηε ιστορίαε του πνέβμα-
τοε. Για τον Γερβίνο, όπωε κι αργότερα για τον Φουξ, είναι δηλω-
τικό πωε οι μεγάλοι δημιουργοί εμφανίζονται με αρειμάνια μορφή,
και το ενεργητικό, το ανδρικό, το αφθόρμητο τηε φύσηε-τουε ε-
πιβάλεται πάνω στο ενατενιστικο, το γυναικείο, το εβαίσθητο.
Βέβαια, για τον Γερβίνο τα πράγματα είναι εφκολότερα. Οταν
έγραφε το βιβλίο-του, η μπουρζουαζία ήταν μια ανερχόμενη τάξη'
η τέχνη-τηε ήταν γεμάτη από πολιτική ενεργητικότητα. Ο Φουξ
γράφει στην εποχή του ιμπεριαλισμού* περιγράφει πολεμικά την
πολιτική ενεργητικότητα τηε τέχνηε σε μια εποχή, στη δημιουρ-
γία τηε οποίαε η ενεργητικότητα αφτη μειωνόταν μέρα με τη μέρα.
Αλά τα μέτρα του Γερβίνου είναι και δικά-του μέτρα. Μπορεί μά-
λιστα κανειε να τα ανιχνέφσει πιο βαθιά στο παρελθόν, ώε τον
18ο αιώνα. Κι αφτο με τη βοήθεια του ίδιου του Γερβίνου, του ο-
ποίου ο επιμνημόσυνοε λόγοε για τον Φ.Κ.Σλόσερ εξέφρασε πε-
ρίφημα τον μαχητικό ηθικισμο τηε επαναστατικηε περιόδου τηε α-
στικηε τάξηε. Επέκριναν τον Σλόσερ για "κατηφή ηθική αφστη-
ρότητα". "Αφτο που ο Σλόσερ", αντιτείνει ο Γερβίνοε" "θα μπο-
ρούσε να πει και θα έλεγε απαντώνταε σ' αφτεε τιε κατηγορίεε
είναι τούτο δω: στον μακρόκοσμο τηε ζωηε, στην ιστορία, σ' α-
ντίθεση με το μυθιστόρημα και τη νουβέλα, όση ιλαρότητα κι αν
έχει κανειε στιε αισθήσειε και στο πνέβμα δεν διδάσκεται μια ε-
πιπόλαιη χαρά για τη ζωή' απ την παρατήρηση τηε ιστορίαε απο-
κομίζει κανειε όχι βέβαια μια μισάνθρωπη περιφρόνηση, αλά πά-
ντωε μια αφστηρη αντίληψη για τον κόσμο και αφστηρεε αρχεε για
τη ζωη' τουλάχιστο στουε μεγαλΰτερουε σχολιαστεε του κόσμου
και των ανθρώπων, που ήξεραν να μετρούν το εξωτερικό με βάση
τη δική-τουε εσωτερική ζωή, σ έναν Σαίξπηρ, ένα Δάντη, ένα
Μακιαβέλι, ο κόσμοε έκανε πάντοτε μια τέτοια εντύπωση, που ο-
δηγεί σε σοβαρότητα και αφστηρότητα" (4Ο). Αφτη είναι η προέ-
λεφση του ηθικισμου του Φουξ: έναε γερμανικός γιακοβινισμοε,
του οποίου ορόσημο είναι η παγκόσμια ιστορία του Σλόσερ, με
την οποία γνωρίστηκε ο Φουξ στα νιάτα-του (41).

Τούτοε ο αστικοε ηθικισμοε περιέχει, όπωε θα περίμενε κανειε,
στοιχεία που στον Φουξ συγκρούονται με τα υλιστικά. Αν ο Φουξ
το είχε συνειδητοποιήσει αφτο, ίσωε να κατόρθωνε να εξουδετε-
ρώσει αφτη τη σύγκρουση. Είναι όμωε πεπεισμένοε πωε η ηθικιστι-
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κή-του θεώρηση τηε ιστορίαε και ο ιστορικοε υλισμοε εναρμονί-
ζονται τέλεια μεταξύ-τουε. Εδώ κυριαρχεί μια αφταπάτη. Υπό-
στρωμά-τηε είναι μια πλατιά διαδομένη αντίληψη που χρειάζεται
αναθεώρηση, πωε δηλαδή οι αστικεε επαναστάσειε, όπωε τιε εξυ-
μνεί η ίδια η αστική τάξη, αποτελούν τη ρίζα τηε προλεταριακηε
επανάστασηε (42). Ωστόσο έχει βασική σημασία να στρέψουμε τη
ματιά-μαε στην πνεβματοκρατία, που είναι συνυφασμένη μ'αφτεε
τιε επαναστάσειε. Τα νήματά-τηε τα ύφανε η ηθική. Η ηθική τηε
αστικηε τάξηε —και τούτου του /ε/ονότοε τα βασικά σημάδια τα
κουβαλάει ακόμα και η τρομοκρατία— χαρακτηρίζεται απ την ε-
σωτερικότητα , Άξονάε-τηε είναι η συνείδηση —είτε η συνείδηση
του ροβεσπεριανου ΟΙΤΟΥΕΝ, είτε του καντιανού νΥΕΙ-ΤΒϋΚΟΕβ
(πα/κόσμιου, οικουμενικού πολίτη). Η συμπεριφορά τηε μπουρ-
ζουαζίαε, που ήταν ωφέλιμη χια τα δικά-τηε συμφέροντα, αλά
χρειαζόταν μια συμπληρωματική προε αφτη συμπεριφορά του προ-
λεταριάτου, που δεν ανταποκρινόταν στα συμφέροντα τοΰτου του
τελεφταίου, διακήρυξε τη συνείδηση σαν ηθική αρχή. Η συνείδη-
ση σχετίζεται με τον αλτρουισμό. Συμβουλέβει τον ιδιοκτήτη να
ενεργεί σύμφωνα με ένοιεε, των οποίων η ίσχυε εβνοειέμεσα
τουε συνιδιοκτήτεε-του, και συμβουλέβει και τουε μη-ιδιοκτήτεε
να κάνουν το ίδιο. Οταν οι τελεφταίοι αφτοι συμορφώνονται μ'
αφτη τη συμβουλή, η χρησιμότητα τηε συμπεριφοράε-τουε χια
τουε ιδιοκτήτεε είναι τόσο σαφέστερη όσο πιο αμφίβολη είναι γι'
αφτουε που συμπεριφέρονται έτσι και για την τάξη-τουε. Γι' α-
φτο, το έπαθλο /ι' αφτη τη συμπεριφορά είναι η αρετή. — Έτσι
επιβάλεται η ταξική ηθική. Αφτο όμωε /ίνεται ασύνειδα. Δεν
χρειαζόταν τόσο πολύ ταξική συνείδηση η αστική τάξη για να ε/-
καθιδρύσει αφτη την ταξική ηθική, όσο χρειάζεται ταξική συν-
είδηση το προλεταριάτο /ία να την ανατρέψει. Το γεγονός αφτο
το παραβλέπει ο Φουξ, γιατί νομίζει πωε πρέπει να στρέψει τιε
επιθέσειε~του ενάντια στην ηθική συνείδηση τηε αστικηε τάξηε.
Η ιδεολο/ία-τηε του φαίνεται σαν μια πλεκτάνη. "Τα ανόητα
φληναφήματα", λέει> "περί τηε δήθεν υποκειμενικηε τιμιότηταε
των δικαστών που εκδίδουν τιε πιο αναίσχυντεε ταξικεε αποφάσειε
δεν αποδείχνουν παρά την έλειψη χαρακτήρα των ίδιων αφτων που
μιλάνε ή γράφουν έτσι* στην καλύτερη περίπτωση αποδείχνουν τη
στενοκεφαλιά-τουε" (43). Δεν του περνάει απ το μυαλό του Φουξ
να καθήσει στο σκαμνί την ίδια την ένοια τηε ΒΟΝΑ ΡΙΟΕ5 (κα-
ληε πίστηε). Κι ωστόσο αφτο πρέπει να κάνει ο ιστορικοε υ-
λιστηε. Οχι μόνον επειδή σ' αφτη την ένοια ανα/νωρίζει ένα φο-
ρέα τηε αστικηε ηθικηε, αλά κι επειδή δεν του ξεφέβ/ει την προ-
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σοχη ότι η ένοια αφτη -προάγει την ενότητα μεταξύ τηε ηθικηε α-
ταξίαε και τηε οικονομικηε αναρχίαε. Νεότεροι μαρξιστεε έθιξαν
αφτο το ζήτημα,τουλάχιστον υπαινικτικά. Έτσι, παρατηρήθηκε
σχετικά με την πολιτική του Λαμαρτίνου, ο οποίοε έκανε υπερ-
βολική χρήση τηε ΒΟΝΑ ΡΙΟΕ5: "Η αστική δημοκρατία ...
χρειάζεται αφτη την αξία. Ο δημοκράτηε ... είναι επαγγελμα-
τικά ειλικρινηε. Μ' αφτο τον τρόπο αισθάνεται απαλα/μένοε απ'
την ανά/κη να εξετάσει πωε πρα/ματικα έχουν τα πρά/ματα" (44).

Η θεώρηση, που συ/κεντρώνει την προσοχή-τηε περισότερο στα
συνειδητά συμφέροντα των ατόμων παρά στη συμπεριφορά, προε
την οποία ωθείται η τάξη-τουε συχνά ασύνειδα και εξαιτίαε
τηε θέσηε-τηε στη διαδικασία τηε παρα/ω/ηε, οδη/ει σε μια υ-
περτίμηση του συνειδητού παρά/οντά κατά τη διαμόρφωση τηε ι-
δεολο/ίαε. Η θεώρηση αφτη είναι φανερή στον Φουξ, όταν δια-
κηρΰσει: "Η τέχνη, σ' όλα τα βασικά στοιχεία-τηε, είναι η εξι-
δανικεβμένη μεταμφίεση τηε εκάστοτε κοινωνικηε κατάστασηε.
Γιατί είναι αιώνιοε νόμοε ..., πωε κάθε κυρίαρχη πολιτική ή
κοινωνική κατάσταση τείνει να εξιδανικεφτει, ώστε μ' αφτο τον
τρόπο να δικαιολογήσει ηθικά την ύπαρξή-τηε" (45). Εδώ πλησιά-
ζουμε στον πυρήνα τηε παρανόησηε. Βρίσκεται στην αντίληψη πωε
η εκμετάλεφση προϋποθέτει μια ψεβδη συνείδηση, τουλάχιστο απ'
τη μεριά των εκμεταλεφτων, προπάντων για τον λόχο πωε μια σω-
στή συνείδηση τουε είναι ηθικά οχληρη. Η πρόταση αφτη μπορεί
να έχει για το παρόν, που η ταξική πάλη έχει θίξει ολόκληρη την
αστική ζωή, μια περιορισμένη ισχύ. Αλά με κανένα τρόπο η "ένο-
χη συνείδηση" των προνομιούχων δεν είναι αφτονόητη για τιε
προ/ενέστερεε μορφεε εκμετάλεφσηε. Με την πρα/μοποίηση
(νΕΚΟΙΝΟυΟΗΙΙΝΟ) δεν γίνονται αδιαφανειε μόνον οι σχέσειε
μεταξύ των ανθρώπων" εκτοε απ' αφτεε ακόμα και τα ίδια τα πρα/-
ματικα υποκείμενα των σχέσεων σκεπάζονται με ομίχλη. Ανάμεσα
Οτουε εξουσιαΟτεε τηε οικονομικηε ζωηε και τουε εκμεταλεβόμε-
νουε παρεμβάλεται έναε μηχανισμοε από νομικεε και διοικητικεε
/ραφειοκρατίεε, των οποίων τα μέλη δεν λειτουρ/ουν πια σαν
πλήρωε υπέφθυνα ηθικά υποκείμενα' η συναίσθηση τηε εφθύνηε
που αφτα έχουν δεν είναι τίποτα άλο παρά η ασΰνειδη έκφραση
τούτου του ακρωτηριασμού.

8
Ο ηθικισμοε, που έχει αφήσει τα ίχνη-του στον ιστορικό υλισμό
του Φουξ, δεν κλονίστηκε ούτε απ' την ψυχανάλυση. "Θεμιτεε",
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αποφαίνεται ο Φουξ /ία το σεξ, "είναι όλεε οι μορφεε αιΟθηοΊα-
κηε συμπεριφοράς, στιε οποίεε εκφράζεται ο δημιουρ/ικοε χαρα-
κτήραε αφτου του βιοτικού νόμου ... Αποριπτέεε αντίθετα είναι
οι μορφεε εκείνεε, που υποβιβάζουν αφτο το ανώτερο ένστικτο
σε απλό μέσο ραφινάτηε φιληδονίαε" (46). Είναι φανερό πωε ηση-
μειολο/ία αφτου του ηθικισμου είναι η αστική. Η δίκαιη δυσπιστία
απέναντι στην αστική περιφρόνηση για την καθαρά σεξουαλική α-
πόλαφση και /ία τουε περισότερο ή λιγότερο φανταστικούς τρό-
πουε τηε πρόκλησήε-τηε έμεινε ξένη προε τον Φουξ. Θεωρητικά
βέβαια δηλώνει πωε "πάντα μόνο σχετικά" μπορεί να μιλάει κανειε
"για ηθικότητα και ανηθικότητα". Αλά στο ίδιο σημείο ορίζει
παρεφθυε μια εξαίρεση, την "απόλυτη ανηθικότητα", η οποία α-
ναφέρεται σε "εκτροπεε που συ/κρούονται με τα κοινωνικά έν-
στικτα τηε κοινωνίαε, δηλαδή σε εκτροπεε που είναι αντίθετεε
με τη φύση" . Χαρακτηριστική /ι' αφτη την αντίληψη είναι η κατά
τον Φουξ ιστορικά νομοτελειακή νίκη τηε "πάντοτε ικανηε να α-
ναπαρά/εται μάζαε πάνω στην εκφυλισμένη ατομικότητα" (47).
Με δυο λό/ια, /ία τον Φουξ ισχύει πωε "δεν αμφισβητεί τη νομι-
μότητα τηε καταδίκηε των δήθεν διεφθαρμένων ενστίκτων, αλά
την άποψη για την ιστορία-τουε και για τιε διαστάσειε-τουε"
(48).

Έτσι δυσχεραίνεται η διαλέφκανση του ψυχοσεξουαλικού προβλή-
ματοε. Το πρόβλημα αφτο έ/ινε ιδιαίτερα σημαντικό από τότε που
κυβερνά η αστική τάξη. Εδώ εντάσεται η ανακήρυξη σε ταμπού
περισότερο ή λι/ότερο εκτεταμένων τομέων τηε σεξουαλικηε ε-
πιθυμίαε. Οι απωθήσειε, που δημιουρ/ούνται μ αφτον τον τρόπο
στιε μάζεε, προά/ουν μαζοχιστικά και σαδιστικά συμπλέ/ματα,
στα οποία παραδίνονται απ' τουε κυριάρχουε τα αντικείμενα ε-
κείνα, που παρουσιάζονται σαν τα πιο βολικά για την πολιτική
τουε. Έναε συνομήλικοε του Φουξ, ο Βέντεκιντ, διέ/νωσε αφτουε
τουε συσχετισμουε. Την κοινωνική κριτική-τουε ο Φουξ την παρέ-
λειψε. Γι' αφτο αποκτά ακόμα με/αλύτερη σημασία το σημείο, στο
οποίο επανορθώνει εκ των πλα/ίων την παράλειψή-του αφτη μέσω
τηε φυσικηε ιστορίαε. ΤΓρόκειται /ία τον λαμπρό τρόπο, με τον
οποίο υπερασπίστηκε το όργιο. Σύμφωνα με τον Φουξ "ανήκει η
. . . επιθυμία /ία το ορ/ιαστικο στιε πολυτιμότερεε τάσειε τηε
κουλτοΰραε .. . ΤΤρέπει ν αντιληφτούμε πωε το όργιο .. . ανή-
κει σ εκείνα τα στοιχεία που μαε ξεχωρίζουν απ' το ζώο. Το ζώο,
σε αντίθεση με τον άνθρωπο, δεν /νωρίζει το όργιο ... Το ζώο
απομακρύνεται, απ την πιο ζουμερή τροφή κι απ την πιο /άρ/αρη
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πη/η μόλιε σβήσει την πείνα και τη δίψα-του, και η /ενετήσια ορ-
μή-του περιορίζεται κατά το πλείστο σε εντελωε καθορισμένεε
σύντομεε περιόδουε του χρόνου. Εντελωε διαφορετικά συμπεριφέ-
ρεται ο άνθρωποε, προπάντων ο δημιουρ/ικοε άνθρωποε. Αφτοε
δεν /νωρίζει καθόλου την ένοια του αρκετού" (49). Η δύναμη των
ψυχοσεξουαλικών διαπιστώσεων του Φουξ βρίσκεται στη συλο/ι-
στικη, με την οποία καταπιάνεται κριτικά με τουε καθιερωμένουε
κανόνεε. Αφτη είναι που του δίνει την ικανότητα να διαλύσει
ορισμένεε μικροαστικεε ψεβδαισθήσειε. Όπωε τη λατρεία του
/ύμνου, στην οποία με το δίκιο-του διαπιστώνει "μια επανάσταση
των αναστολών". "Ο άνθρωποε εφτυχωε δεν είναι πια άγριο ζώο,
κι εμειε ... θέλουμε να παίζει η φαντασία, ακόμα κι η ερωτική,
ένα ρόλο στο ντύσιμο. Αφτο που αντίθετα δεν θέλουμε, είναι μο-
νάχα η κοινωνική εκείνη ορ/άνωση τηε ανθρωιτότηταε, που όλα
αφτα ... τα διαστρέφει" (5Ο).

Ο ψυχολο/ικοε και ιστορικοε τρόποε θεώρησηε του Φουξ υπήρξε
επανειλημένα /όνιμοε για την ιστορία τηε αμφίεσηε. ΤΤρά/ματι,
δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άλο αντικείμενο που να ικανοποιεί
το τριπλό ενδιαφέρον του συ//ραφέα —το ιστορικό, το κοινωνικό
και το ερωτικό— περισότερο απ' τη μόδα. Αφτο φαίνεται κιόλαε
απ' τον ορισμό-τηε, που η φρασεολο/ία-του θυμίζει τον Καρλ
Κράουε. Η μόδα, λέει ο Φουξ στην "Ιστορία των ηθών", μαε δεί-
χνει "πωε προσπαθεί κανειε να κάνει επιχείρηση τη δημόσια σε-
μνότητα" (51). Ο Φουξ εξάλου δεν υπέπεσε στο συνηθισμένο λά-
θοε των εκπροσώπων τηε μόδαε (αε σκεφτούμε έναν Μαξ φον
Μπεν) να εξετάσει τη μόδα μόνον από αισθητική και ερωτική σκο-
πιά. Δεν ξέφυ/ε απ' την προσοχή-του ο ρόλοε-τηε σαν οργάνου
κυριαρχίαε. Όπωε η μόδα εκφράζει τιε λεπτότερεε διαφορεε με-
ταξύ των επα//ελματικων τάξεων, έτσι περιφρουρεί τιε αδρότε-
ρεε διαφορεε μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Στον τρίτο τόμο
τηε ιστορίαε των ηθών ο Φουξ τηε αφιέρωσε ένα μακρύ δοκίμιο,
του οποίου τη συλο/ιστικη συνοψίζει ο συμπληρωματικοε τόμοε με
την απαρίθμηση των βασικών /ία τη μόδα στοιχείων. Το πρώτο εί-
ναι τα "συμφέροντα του ταξικού διαχωρισμού"' το δέφτερο είναι
"ο ιδιωτικοκαπιταλιστικοε τρόποε παρα/ω/ηε", που προσπαθεί να
αφξήσει τιε δυνατότητεε πώληΟηε με την επανειλημένη αλα/η τηε
μόδαε' στην τρίτη θέση δεν πρέπει να ξεχνάει κανειε "τουε ερω-
τικά διε/ερτικουε σκοπουε τηε μόδαε" (52).

Η λατρεία του δημιουρ/ικου, που διαπνέει ολόκληρο το έργο του
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Φουξ, βρήκε καινούρ/ια τροφή με τιε ψυχαναλυτικεε μελέτεε-του.
Εμπλούτισαν την αρχικά βιολο/ιστικη αντίληψή-του, χωριε βέβαια
και να τη διορθώσουν. Ο Φουξ ενστερνίστηκε ενθουσιασμένοι τη
θεωρία για την ερωτική προέλεφση των δημιουρ/ικων παρορμήσεων.
Αλά η αντίληψή-του για τον ερωτισμό εξακολούθησε να είναι στε-
νά προσκολημένη στη μονολιθική, κυριαρχούμενη από βιολο/ικεε
ένοιεε αντίληψη για τον αισθησιασμό. Αντιπαρήλθε, <5σο του ή-
ταν δυνατό, τη θεωρία τηε απώθησηε και των συμπλε/μάτων, που
ίσωε να είχε τροποποιήσει την ηθικιΟτική-του αντίληψη για τιε
κοινωνικεε και σεξουαλικεε σχέσειε. Οπωε για τον Φουξ ο ι-
στορικοε υλισμοε συνά/ει τα πράγματα απ' το συνειδητό οικονο-
μικό συμφέρον του μεμονωμένου ατόμου κι όχι απ' το συμφέρον
τηε τάξηε, το οποίο επιδρά ασύνειδα στο άτομο, έτσι και η δη-
μιουρ/ικη παρόρμηση συνδέεται κατά τον Φουξ περισότερο με τη
συνειδητή αισθησιακή πρόθεση παρά με το ασυνείδητο, που δημι-
ουργει εικαστικεε παραστάσειε (53). Ο κόσμοε των ερωτικών ει-
κόνων έχει για τον Φουξ τον συμβολικό χαρακτήρα, που αποκάλυ-
ψε η "Ερμηνεία των ονείρων" του Φρόυντ, μόνον εκεί που είναι
εντονότατη η εσωτερική-του μέθεξη. Σ αφτη την περίπτωση
πλημυρίζει την ανάλυσή-του, ακόμα κι όταν αφτοε αποφέβ/ει κά-
θε αναφορά σ' αφτον. Τούτο συμβαίνει π.χ. στην αριστουρ/ημα-
τική-του περι/ραφη τηε /ραφικηε τέχνηε στην εποχή των επανα-
στάσεων: "Ολα είναι άκαμπτα, αφστηρα, στρατιωτικά. Οι άν-
θρωποι δεν είναι ξαπλωμένοι, /ιατι το πεδίο ασκήσεων δεν ανέ-
χεται το παρά//ελμα "ανάπαφση". Ακόμα κι όταν κάθονται είναι
σαν να ήθελαν να πεταχτούν επάνω. Ολόκληρο το κορμί-τουε
βρίσκεται σε ένταση, όπωε το βέλοε στη χορδή του τόξου. Οπωε
είναι οι /ραμεε, έτσι είναι και τα χρώματα. Σί/ουρα οι εικόνεε
φαίνονται ψυχρεε, τσί/κινεε ... σε σύ/κριση μ' εκείνεε του ρο-
κοκό ... Τα χρώματα έπρεπε να είναι σκληρά ..., μεταλικα,
για να ταιριάζουν με το περιεχόμενο των εικόνων" (54). ΤΤιο ρητή
είναι μια διαφωτιστική παρατήρηση για τον φετιχισμό. Ερεβνα τιε
ιστορικεε αντιστοιχίεε-του. ΤΤροκύπτει πωε "η διάδοση του φετι-
χισμού του γυναικείου παπουτσιού και τηε /άμπαε" φαίνεται να ε-
πισημαίνει "την αντικατάσταση τηε λατρείαε του ΤΤρίαπου απ' τη
λατρεία του αιδοίου" , ενώ αντίθετα η διάδοση του φετιχισμού του
/υναικείου στήθουε φαίνεται να υποδηλώνει μια υποστροφή τάση.
"Η λατρεία του ντυμένου ποδιού και τηε /άμπαε καθρεφτίζει την
κυριαρχία τηε /υναίκαε πάνω στον άντρα* η λατρεία των μαστών
καθρεφτίζει τον ρόλο τηε /υναίκαε σαν σεξουαλικού αντικειμένου
του άντρα" (55). Τη βαθύτερη διείσδυση στον τομέα των συμβόλων
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την πέτυχε ο Φουξ ασχολούμενοε με τον Ντωμιε. Οσα λέει για
τα δέντρα στη ζω/ραφικη του Ντωμιε είναι απ' τα πιο εφτυχη ε-
βρήματα ολόκληρου του έρ/ου-του. Διαπιστώνει σ' αφτα "μια ε-
ξαιρετικά ιδιόρυθμη συμβολική μορφή . .., με την οποία εκφρά-
ζεται το κοινωνικό αίσθημα εφθύνηε του Ντωμιε και η πεποίθηση
του πωε είναι καθήκον τηε κοινωνίαε να προστατέβει το άτομο...
Η τυπική /ι' αφτον σΰληψη των δέντρων ... τα θέλει πάντα με
πλατιά απλωμένα τα κλαδιά-τουε, προπάντων όταν από κάτω στέ-
κει ή είναι ξαπλωμένοε κάποιοε. Ιδιαίτερα σε τέτοια δέντρα τα
κλαδιά τεντώνονται σαν τα μπράτσα ενοε γίγαντα, δείχνουν κυ-
ριολεχτικα σαν να θέλουν να φτάσουν στο άπειρο. Έτσι σχηματί-
ζουν μια αδιαπέραστη σκεπή, που απομακρύνει κάθε κίνδυνο απ'
όλουε όσουε κατέφυ/αν στην προστασία-τουε" (56). Τούτεε οι ω-
ραίεε παρατηρήσειε οδη/ουν τον Φουξ στην κυριαρχία του μητρι-
κού στοιχείου στο έργο του Ντωμιε.

Καμία άλη μορφή δεν υπήρξε τόσο ζωτική για τον Φουξ όσο ο
Ντωμιε. Τον συνόδεψε σ' ολόκληρο το δημιουρ/ικό-του έργο.
Σχεδον θα μπορούσε να πει κανειε πωε χάρη σ αφτον ο Φουξ έ-
γινε διαλεκτικοε. Τουλάχιστον τη συνέλαβε σ' όλη την πληθωρι-
κότητά-τηε και τη ζωντανή αντιφατικότητά-τηε. Αν συλαμβάνει
το μητρικό στοιχείο στην τέχνη-του και το -περιγράφει με τόσο
εντυπωσιακό τρόπο, ωστόσο δεν του ήταν λι/ότερο οικείοε και ο
άλοε πόλοε, το αντρικό, πολεμικό στοιχείο τηε μορφηε. Δικαιο-
λο/ημένα επισήμανε το γεγονός πωε στο έργο του Ντωμιε λείπει
κάθε ειδυλιακη χροιά' όχι μόνο το τοπίο, η ζω/ραφια και η νεκρή
φύση, αλά ακόμα και το ερωτικό μοτίβο κι η αφτοπροσωπο/ραφία.
Αφτο που κυρίωε συνάρπασε τον Φουξ στον Ντωμιε, ήταν το στοι-
χείο του αθλητικού α/ώνα. Ή μήπωε θα ήταν υπερβολικά παρα-
κινδυνεβμένο ν' αναζητήσουμε την προέλεφση του μεγαλείου τηε
καρικατούραε του Ντωμιε σ'ένα ερώτημα; ΤΤώε θα φαίνονταν, έτσι
μοιάζει να ρωτάει ο Ντωμιε, οι αστοί τηε εποχήε-μου αν φαντά-
ζονταν κανειε τον α/ώνα-τουε περί υπάρξεωε να γίνεται μέθα ϋε
μια παλαίστρα; Ο Ντωμιε μετέφρασε την ιδιωτική και δημόσια ζωή
των ΤΓαριζιάνων στη γλύαα του αθλητικού αγύνα. Ο με/αλύτεροε
ενθουσιασμόε-του είναι αφιερωμένοε στην αθλητική ένταση ολό-
κληρου του κορμιού, στη μυική-του διέ/ερση. Σ' αφτο δεν αντι-
βαίνει καθόλου το ότι ίσωε κανέναε άλοε δεν σχεδίασε πιο συναρ-
παστικά απ' τον Ντωμιε την πιο βαθεια χαλάρωση του κορμιού. Η
σύληψη του Ντωμιε έχει, όπωε παρατηρεί ο Φουξ, βαθεια συ//έ-
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νεια με μια πλαστική σύληφη. Κι έτσι αρπάζει τους τύπους, που
του προσφέρει η εποχή-του, για να τους εκθέσει στην κοινή θέα,
σαν παραμορφωμένους ολυμπιονίκες, πάνω σ' ένα βάθρο. Έτσι
μπορούμε να θεωρήσουμε προπάντων τις σπουδές-του για τους
δικαστές και τους δίκη/όρους. Ακόμα πιο άμεσα υποδηλώνει αφτη
την έμπνεφοη το ελεγειακό χιούμορ, με το οποίο ο Ντωμιε αρέ-
σκεται να σχεδιάζει το εληνικο πάνθεο. Ισως αφτη η έμπνεφση ν
αποτελεί τη λύση του αινίγματος, που αντιμετώπισε κι ο Μπωντ-
λαιρ όταν ασχολήθηκε μ' αφτο τον δάσκαλο: πώς η καρικατούρα
του, μ' όλη τη δύναμη και τη διεισδυτικότητά-της, μπορούσε να
είναι τόσο απαλαγμένη από κακία.

Οταν μιλάει για τον Ντωμιε, όλες οι δυνάμεις του Φουξ αναζω-
πυρώνονται. Δεν υπάρχει κανένα άλο αντικείμενο, που να έβγαλε
απ' τις βαθειες γνώσεις-του τέτοιες προφητικές λάμψειε. Η πα-
ραμικρή ένδειξη γίνεται εδώ σημαδιακή. Ένα σχέδιο, τόσο φεβγα-
λέο που θα ήταν εφημισμος να το πει κανειε ημιτελές, αρκεί για
να κάνει τον Φουξ να διεισδύσει βαθιά στην παραγωγική μανία του
Ντωμιε. Το σχέδιο αφτο δείχνει μονάχα το πάνω μέρος ενός κε-
φαλιού, όπου τα μόνα που ξεχωρίζουν είναι η μύτη και το μάτι.
Το ότι το σκίτσο αφτο περιορίζεται σε τούτο το τμήμα, το ότι έ-
χει /ία αντικείμενό-του αποκλειστικά ένα άτομο που αγναντέβει,
αφτο για τον Φουξ αποτελεί ένδειξη πως εδώ εστιάζεται το εν-
διαφέρον του ζωγράφου. Γιατί κατά την εκτέλεση των έργων-του
κάθε ζωγράφος, λέει ο Φουξ, προσηλώνεται σ' εκείνο ακριβώς το
σημείο, όπου η ενστικτώδικη μέθεξή-του είναι εντονότερη (57).
"Αναρίθμητες μορφές του Ντωμιε", γράφει στο έργο-του για τον
ζωγράφο, "είναι απασχολημένες μ' ένα γεμάτο περισυλογη αγνά-
ντεμα,είτε κοιτάζουν μακριά είτε παρατηρούν ορισμένα αντικεί-
μενα, είτε έχουν το βλέμα-τουε στραμένο με την ίδια αφτοσυγ-
κέντρωση στο ίδιο-τουε το εσωτερικό. Οι άνθρωποι του Ντωμιε
κοιτάζουν κυριολεκτικά με την άκρη της μΰτηε-τους" (58).

10
Ο Ντωμιε υπήρξε το πιο πετυχημένο θέμα για τον ερεβνητη. Σε
όχι μικρότερο βαθμό υπήρξε το πιο πετυχημένο αντικείμενο για
τον συλέκτη. Με δικαιολογημένη περηφάνεια ο Φουξ παρατηρεί
πως οι πρώτεε Ουλογεε σχεδίων του Ντωμιε (και του Γκαβαρνι)
στη Γερμανία δεν έγιναν με κρατική πρωτοβουλία, αλά με τη δική
του. Δεν είναι ο μόνοε απ' τουε μεγάλουε συλέκτεε που αντιπα-
θεί τα μουσεία. Σε τούτο το θέμα οι Γκονκουρ προηγήθηκαν απ'
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αφτον' τον ξεπερνούν μάλιστα σε σφοδρότητα. Αν οι δημόσιες
συλογεε θα μπορούσαν να είναι κοινωνικά λιγότερο προβληματικές
και επιστημονικά χρησιμότερες απ' τις ιδιωτικές, ωστόσο στε-
ρούνται τις μεγάλεε εφκαιρίεε που έχουν οι τελεφταίεε. Το πά-
θος του συλέκτη είναι ένα ένστικτο που τον οδηγεί σε καινούρ-
γιες πηγεε. Αφτο ισχύει για τον Φουξ, κι έτσι δεν ήταν δυνατό
παρά να είναι αντίθετος με το πνέβμα, που κυριαρχούσε στα μου-
σεία επί Γουλιέλμου Β'. Τα μουσεία ενδιαφέρονταν κυρίως για ε-
ντυπωσιακά δείγματα. "Οπωσδήποτε", λέει ο Φουξ, "αφτο το
είδος συλογηε επιβάλεται για το σημερινό μουσείο ακόμα και για
λόγουε χώρου. Αλά αφτη η ανάγκη δεν μπορεί ν' αλάξει τίποτα
στο γεγονοε πως μ αφτο τον τρόπο σχηματίζουμε πολύ ατελειε
... εντυπώσεις για την κουλτούρα του παρελθόντος. Τη βλέπου-
με ... στο φανταχτερό γιορτινό-τηε φόρεμα και μόνο πολύ σπά-
νια στα συνήθως φτωχικά καθημερινά-τηε ρούχα" (59).

Οι μεγάλοι συλέκτεε διακρίνονται συνήθωε για την πρωτοτυπία
τηε επιλογηε των αντικειμένων-τουε. Υπάρχουν εξαιρέσεις; οι
Γκονκουρ είχαν σαν βάση λιγότερο τα αντικείμενα και πιο πολύ
το σύνολο, που θα τα εμπεριείχε* τα αντικείμενα αναδεικνύον-
ταν χάρη στη διαφορά που παρουσίαζαν μεταξΰ-τους. Κατά κανό-
να όμως οι συλέκτεε κατεφθΰνονται απ το ίδιο το αντικείμενο.
Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι, στο κατώφλι των νεότερων χρόνων,
οι ΟυμανιΟτεε, των οποίων τα εληνικα αποκτήματα και τα ταξίδια
μαρτυρούν το ζήλο, με τον οποίο συνέλεγαν. Με τον Μαρολ, το
πρότυπο τηε μορφηε του Δαμοκήδη, ο συλέκτηε, καθοδηγούμενος
απ' τον Λα Μπρυγιερ, μυήθηκε στη λογοτεχνία (και μάλιστα εξ-
αρχηε μ' ένα πολύ απρόσφορο τρόπο). Ο Μαρολ ήταν ο πρώτος που
κατάλαβε τη σημασία της γραφικής τέχνης* η συλογή-του από
125.ΟΟΟ έντυπα αποτελεί τη βάση του ΟΑΒΙΝΕΤ ΟΕ5 Ε5ΤΑΜ-
ΡΕ5. Ο εφτάτομοε κατάλογοε των συλογών-του, τον οποίο εξέ-
δωσε στον επόμενο αιώνα ο κόμηε Κελυε, είναι το πρώτο μεγάλο
εττίτεβγμα τηε αρχαιολογίαε. Η συλογη πολύτιμων λίθων του
Στοε καταλογοποιήθηκε κατά παραγγελία του συλέκτη απ' τον
Βίνκελμαν. Ακόμα κι όταν η επιστημονική αντίληψη, που ενσάρ-
κωναν τέτοιεε συλογεε, δεν μπόρεσε ν' αντέξει στον χρόνο, ά-
ντεξε μερικές φορές η ίδια η συλογη. Αφτο συμβαίνει με τις συ-
λογες του Βάλραφ και του Μπουασερε, που οι ιδρυτές-τους, ξε-
κινώντας απ' τη ρομαντικη-ναζαρηνη θεωρία πως η τέχνη τηε Κο-
λωνίαε ήταν η κληρονόμοε τηε αρχαίας ρωμαχκηε τέχνηε, έβαλαν
με τουε γερμανικούς πίνακες του Μεσαίωνα τα θεμέλια του μου-

-1Ο1-



σείου τηε Κολωνίαε. Στη σειρά αφτων των με/άλων και μεθοδικών,
απερέ/κλιτα αφοσιωμένων στο έρ/ο-τουε συλεκτων πρέπει να το-
ποθετηθεί ο Φουξ. Η σκέφη-του είναι να ξαναδώσει στο έργο τέ-
χνηε την κοινωνική-του υπόσταση, απ την οποία ήταν τόσο ξεκο-
μένο, ώστε το μέροε όπου το ανακάλυπτε ήταν η αγορά, στην ο-
ποία χαμοζωούσε, μακριά τόσο απ' τουε κατασκεβαστέε-του όσο
κι απ' αφτουε που μπορούσαν να το καταλάβουν, υποβιβασμένο σε
εμπόρεβμα. Το φετίχ τηε α/οραε, προκειμένου για έργα τέχνηε,
είναι το όνομα του διάσημου καλιτέχνη. Ιστορικά, η με/αλύτερη
συμβολή του Φουξ ίσωε θεωρηθεί πωε είναι ότι άνοιξε το δρόμο
για την απελεφθέρωση τηε ιστορίαε τηε τέχνηε απ' το φετίχ του
ονόματοε του καλιτέχνη. "Γι' αφτο", λέει ο Φουξ για την πλα-
στική τηε περιόδου των Ταν/κ, "η απόλυτη ανωνυμία αφτων των
κτερισμάτων, το /ε/ονοε πωε ούτε σε μια περίπτωση δεν είναι
/νωστοι οι ατομικοί δημιουρ/οι ενοε τέτοιου έργου, είναι μια
σημαντική απόδειξη πωε όλα αφτα δεν ήσαν ποτέ μεμονωμένα κα-
λιτεχνικα βιώματα, αλά ο τρόποε με τον οποίο το κοινωνικό σύ-
νολο έβλεπε τότε τον κόσμο και τα πράγματα" (6Ο). Ο Φουξ ή-
ταν έναε απ' τουε πρώτουε που ανέπτυξαν τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα τηε μαζικηε τέχνηε και μ' αφτο τον τρόπο αξιοποίησε τα
ερεθίσματα που είχε δεχτεί απ τον ιστορικό υλισμό.

Η μελέτη τηε μαζικηε τέχνηε οδη/ει κατανά/κη στο ζήτημα τηε
τεχνικηε αναπαρα/ω/ηε του έργου τέχνηε. "Σε κάθε εποχή αντι-
στοιχούν συ/κεκριμένεε αναπαρα/ω/ικεε τεχνικεε. Αντιπροσω-
πέβουν τιε εκάστοτε τεχνικεε δυνατότητεε και είναι ... προχ-
όντα των ανα/κων τηε εποχηε. Γι αφτο τον λό/ο δεν είναι καθό-
λου παράδοξο το φαινόμενο πωε κάθε με/άλη ιστορική μεταβολή,
που ... φέρνει ... στην εξουσία ... άλεε τάξειε απ' αφτεε
που κυριαρχούσαν μέχρι τότε, συνεπά/εται κανονικά και μια αλα-
/η στη μέθοδο τηε τεχνικηε αναπαρα/ω/ηε του εικαστικού έργου.
Αφτο το /ε/ονοε πρέπει να το επισημάνουμε με ξεχωριστή σαφή-
νεια" (61). ΤΤαρατηρήσειε σαν κι αφτεε έκαναν τον Φουξ πρωτο-
πόρο. Μ' αφτεε υπέδειξε θέματα, που η μελέτη-τουε μπορεί να
ανδρώσει τον ιστορικό υλισμό. Το τεχνικό επίπεδο των τεχνών
είναι ένα απ τα σημαντικότερα ανάμεσα σ αφτα. Η διερέβνησή
του επανορθώνει μερικεε απ' τιε ζημιεε που προκαλεί η αόριστη
ένοια περί κουλτοΰραε στην συμβατική ιστορία του πνέβματοε
(και, πότε-πότε, και στον ι"διο τον Φουξ). Το ότι "χιλιάδεε απ'
τουε πιο απλουε α//ειοπλάστεε ήσαν σε θέση ... να πλάθουν
κυριολεκτικά στο άψε-σβήσε ... τεχνικά όσο και καλιτεχνικα

τολμηρεε μορφεε" (62), δικαιολογημένα φαίνεται στον Φουξ σαν
μια συ/κεκριμένη καταξίωση τηε αρχαίαε κινέζικηε τέχνηε. Τε-
χνικοί συλο/ισμοι τον οδη/ουν πότε-πότε σε λαμπρεε παρατηρή-
Οειε, που προπορέβονται απ την εποχή-του. Δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί διαφορετικά η εξή/ηση του /ε/ονότοε πωε η κλασική
αρχαιότητα δεν /νώριζε την καρικατούρα. ΤΤοια ιδεαλιστική θεώ-
ρηση τηε ιστορίαε δεν θα έβλεπε σ' αφτο μια επαλήθεφση τηε
κλασικιστικηε εικόναε /ία τουε Έλη νέε: τηε εβ/ενουε απλότηταε
και του σιωπηλού με/αλείου-τηε; Και πώε εξη/ει ο Φουξ το πρά/-
μα; Η καρικατούρα, λέει, είναι μαζική τέχνη. Δεν μπορεί να υ-
πάρξει καρικατούρα χωριε μαζική διάδοση των προϊόντων-τηε.
Μαζική διάδοση σημαίνει φτηνή. Ομωε "η αρχαιότητα .., εκτοε
απ' το νόμισμα δεν είχε καμία άλη φτηνή μορφή αναπαρα/ω/ηε"
(63). Η επιφάνεια του νομίσματοε είναι πολύ μικρή για να χωρέ-
σει μια καρικατούρα. Γι αφτο δεν υπήρχε καρικατούρα στην αρ-
χαιότητα .

Η καρικατούρα ήταν μαζική τέχνη, το δ̂̂ ο και η ηθο/ραφία. Ο
χαρακτήραε αφτοε προστέθηκε, δυσφημιστικά, στον ήδη αμφίβολο
τηε συμβατικηε ιστορίαε τηε τέχνηε. Διαφορετικά βλέπει τα
πρά/ματα ο Φουξ' η ενασχόληση με τα περιφρονημένα, απόκρυφα
αντικείμενα αποτελεί την κυρίωε δύναμή-του. Και τον δρόμο
προε αφτα, έναν δρόμο που ο μαρξισμοε δεν του έδειξε παρά μο-
νάχα την αρχή-του, τον άνοιξε ο Φουξ με τιε δικέε-του δυνά-
μειε. Για να το πετύχει αφτο χρειαζόταν ένα πάθοε που έφτανε
στα όρια τηε μανίαε. Αφτο το πάθοε σφρά/ισε τα χαρακτηριστικά
του Φουξ, και με ποια ένοια, αφτο το διαπιστώνει καλύτερα ό-
ποιοε κοιτάζονταε τιε λιθο/ραφίεε του Ντωμιε περνάει μπροστά
απ' τη με/άλη σειρά των φιλότεχνων και εμπόρων, θαβμαστων τηε
ζω/ραφικηε και /νωστων τηε πλαστικηε. Μοιάζουν του Φουξ ώε
και στη σωματική διάπλαση. Είναι ψηλόλι/νεε μορφεε, και το
βλέμα-τουε ξεπηδάει από μέσα-τουε σαν /λώσα φωτιαε. Δεν εί-
χαν άδικο αφτοι που είπαν πωε έτσι φαντάστηκε ο Ντωμιε τουε α-
πο/όνουε εκείνων των χρυσοθήρων, νεκρομαντων και σπα//ορα-
μένων, που συναντάμε στιε ζω/ραφιεε των παλιών δασκάλων (64).
Στο δικό-τουε /ένοε ανήκει ο Φουξ σαν συλέκτηε. Κι όπωε ο αλ-
χημιστηε συνδέει με την "εφτελη" επιθυμία-του να φτιάξει χρυ-
σάφι την έρεβνα των χημικών ουσιών, με τιε οποίεε οι πλανήτεε
και τα στοιχεία /ίνονται εικόνεε του πνεβματικου ανθρώπου, έ-
τσι κι αφτοε ο συλέκτηε, ικανοποιώνταε την "εφτελη" επιθυμία
τηε φιλοκτησίαε, ανέλαβε την έρεβνα μιαε τέχνηε, με τα δημι-
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ουρ/ήματα τηε οποίϊχε οι παραχω/ικεε δυνάμειε και οι μάζεε /ίνο-

νται εικόνεε του ιστορικού ανθρώπου. Ώε τα τελεφταία-του βι-

βλία είναι αισθητή αφτη η παθιασμένη μέθεξη, με την οποία αφο-

σιώθηκε ο Φουξ σ' αφτεε τιε εικόνεε. " Ένα απ' τα σημαντικότε-

ρα στοιχεία τηε δόξα ε των κινέζικων πυρ/ίσκων στην κορυφή τηε

στέ/ηε", /ράφει, "είναι ... πωε αντιπροσωπέβουν μια ανώνυμη

λαχκη τέχνη. Δεν υπάρχει κανένα ηρωολό/ιο, που να μνημονέβει

τουε δημιουρ/ούε-τουε" (65). Το αν <5μωε μια τέτοια θεώρηση,

που στρέφεται προε τουε ανώνυμουε και προε αφτο που διαφύλαξε

τα ίχνη των χεριών-τουε, συμβάλει στον εξανθρωπισμό τηε αν-

θρωιίότηταε περισότερο απ' όσο η λατρεία του η/έτη, στην ο-

ποία η ανθρωπότητα φαίνεται ττωε κινδυνέβει να καταδικαστεί και

πάλι, αφτο, όπωε και μερικά άλα που μάταια δίδαξε το παρελθόν,

θα πρέπει να το ξαναδιδάξει το μέλον.
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λίνο 1928, οελ. 32).

4. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. Ι, οελ. 7Ο.

5. ΟΑνΑΚΝΙ, οελ. 13.

6. Κύρια έργα: Ι1.1.υ5ΤΚΙΕΚΤΕ 5ΙΤΤΕΝΟΕ50ΗΙΟΗΤΕ ΥΟΜ ΜΙΤΤΕίΑίΤΕΚ ΒΙ5
Ζυκ ΟΕΟΕΝννΑΚΤ. Τόμ. 1: ΚΕΝΑΙ55ΑΝ€Ε, τόμ. 2: ΟΙΕ ΟΑΙΛΝΤΕ ΖΕΙΤ,
τόμ. 3: ΟΑ5 ΒΟΚΟΕΚ1.ΙΟΗΕ ΖΕΙΤΑΙΤΕΚ. Επιπρόοθετα συμπληρωματικοί τό-
μοι 1-3 (οτιε παραθέΌειε αναφέρουμε το έργο για λόγους Ουντομίαε ωε "Ι-
στορία των ηθών").
ΟΕ30ΗΐαΗΤΕ ΟΕΚ ΕΚΟΤΙ50ΗΕΝ ΚυΝ5Τ. Τώμ. 1: ΟΑ5 ΖΕΙΤΟΕ50ΗΙ€ΗΤ-
ίΙΟΗΕ ΡΚΟΒίΕΜ, τόμ. 2: ΟΑ5 ΙΝΟΙΥΙΟυΕίίΕ ΡΚΟΒίΕΜ, πρώτο μέροε,
τόμ. 3: ΟΑ5 ΙΝΟΐνίΟυΕΟ-Ε ΡΚΟΒίΕΜ, δέφτερο μέροε (στο κείμενο χάρη
συντομίαε ωε "Ερωτική τέχνη").
ΟΙΕ ΚΑΚΙΚΑΤυΚ ΟΕΚ ΕυΚΟΡΑ!5€ΗΕΝ νΟίΚΕΚ. Τόμ 1: νΟΜ ΑίΤΕΚΤΙΙΜ
ΒΙ5 ΖυΜ ϋΑΗΚΕ 1848, τόμ. 2: νΟΜ ΜΗΚΕ 1848 ΒΙ5 ΖυΜ νΟΚΑΒΕΝΟ
ΟΕ5 ννΕ1.ΤΚΚΙΕΟΕ5.
ΗΟΝΟΚέ ΟΑυΜΙΕΚ, ΗΟΙ.Ζ50ΗΝΙΤΤΕ ΙΙΝΟ ϋΤΗΟΟΚΑΡΗΙΕΝ, τόμ. 1:
ΗΟ1.Ζ50ΗΝΙΤΤΕ, τόμ. 2-4: ϋΤΗΟΟΚΑΡΗΙΕΝ.
ΟΕΚ ΜΑίΕΚ ΟΑυΜΙΕΚ.
ΟΑνΑΚΝΙ.
ΟΙΕ ΟΚΟ55ΕΝ ΜΕΙ5ΤΕΚ ΟΕΚ ΕΚΟΤΙΚ.
ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ. ΟΗΙΝΕ5Ι50ΗΕ ΟΚΑΒ-ΚΕΚΑΜΙΚ ΟΕ5 7.-ΙΟ. ϋΑΗΚ-
ΗυΝΟΕΚΤ5.
ΟΑΟΗΚΕΙΤΕΚ ΙΙΝΟ νΈΚ\ΥΑΝΟΤΕ ΟΗΙΝΕ5Ι50ΗΕ ΚΕΚΑΜΙΚ ΟΕ5 15.-18.
ΜΗΚΗυΝΟΕΚΤ5.
ΕπίΌηε ο Φουξ αφιέρωσε ειδικά έργα στη /υναίκα, στουε Εβραίουε και στον
πα/κόσμιο πόλεμο σαν θέματα τηε καρικατοΰραε.

7. Α. ΜΑΧ, Ζυκ ΡΚΑΟΕ ΟΕΚ ΟΚΟΑΝΙ5ΑΤΙΟΝ ΟΕ5 ΡΚΟΙ.ΕΤΑΚΙΑΤ5 ΟΕΚ
ΙΝΤΕΐυΟΕΝΖ, στο ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XIII, Στουτ/άρδη 1895, Ι, σελ. 645.
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8. Ο Νίτσε έ/ραψε, και μάλιστα ήδη το 1874: "Τελικά ... προκύπτει η /ενικά
προσφιληε εκλαΐκΕφΟη ... τηε επιστήμηε, δηλαδή το περιβόητο «όψιμο του
φορέματος τηε επιστήμηε στα μέτρα του μικτού κοινού: /ία να ασχοληθούμε
και μια φορά με τη ραφτική δραστηριότητα ενοε ραφτικού (510!) Γερμανού"
(ΡΚΙΕΟΚΙΟΗ ΝΙΕΤΖ50ΗΕ, ΙΙΝΖΕΙΤΟΕΜΑ55Ε ΒΕΤΚΑΟΗΤυΝΟΕΝ, τόμ Ι,
Λειψία 1893, σελ. 168 -'ΎΟΜ ΝΙΙΤΖΕΝ υΝΟ ΝΑΟΗΤΕΙΙ ΟΕΚ ΗΙ5ΤΟΚΙΕ
ΡΟΚ ΟΑ5 ΙΕΒΕΝ").

9. "Ο ιστορικοί τηε κουλτούραε, που παίρνει στα σοβαρά το έργο—του, πρέπει
πάντοτε να γράφει για τιε μάζεε" (ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚΚΝ5Τ, τόμ. II, πρώτο μέ-
ροε, πρόλο/οε).

Ιο. Ο. ΚΟΚΝ, ΡΚΟΙΕΤΑΚΙΑΤ υΝΟ ΚΙΑ55ΙΚ. Στη ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XXVI,
Στουτ/άρδη 19Ο8, II, σελ. 414 κ.ε.

Π. πρβλ. Αυου5Τ ΒΕΒΕΙ, ΟΙΕ ΡΚΑυ υΝΟ ΟΕΚ $οζΐΑυ5Μυ5, Στουτ/άρδη
189], Οελ. 177/79 και 333/36 /ία την ανατροπή τηε οικοτεχνίαε απ' την
τεχνική, σελ. 2ΟΟ/2Ο1 /ία τη /υναίκα σαν εφεβρέτρια.

12. παρατίθεται απ'τον Ο. ΒΑΟΗ: ϋΟΗΝ ΚΙΙ5ΚΙΝ, στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ,
XVIII, Στουτ/άρδη 19ΟΟ, Ι, σελ. 728.

137 Αφτο το στοιχείο τηε επίφασηε βρήκε μια χαρακτηριστική έκφραση στη
χαιρετιστήρια προσφώνηση του 'Αλφρεντ Βέμπερ στο συνέδριο /ερμανων κοι-
νωνιολόγων το 1912. Μόνον "όταν η ζωή θα πάψει να είναι μια σειρά από α-
να/καιότητεϊ και σκοπιμότητεε και γίνει κάτι που θα στέκει πάνω απ' αφτεε,
μόνο τότε θα υπάρξει κουλτούρα". Σ' αφτη την αντίληψη περί κουλτοΰραε υ-
ποβόσκανε σπέρματα βαρβαρότηταε, που στο μεταξύ αναπτΰχτηκαν. Η κουλ-
τούρα εμφανίζεται σαν κάτι "περιτο /ία τη διατήρηση τηε.ζωηε, το οποίο 0-
μωε ... αισθανόμαστε σαν σκοπό τηε ζωηε". Με δυο λό/ια, η κουλτούρα υ-
πάρχει όπωε ένα έρ/ο τέχνηε, "που ίοωε ν' αναστατώνει ολόκληρεε μορφεε
ζωηε και βαοικεε άρχει τηε ζωηε, ττου μπορεί να έχει καταλυτική και κατα-
στροφική επίδραση, και του οποίου την ύπαρξη αισθανόμαστε ωστόσο σαν α-
νώτερη από καθετί το υ/ιεε και ζωντανό, που καταστρέφεται απ' αφτο". Ει-
κοσιπέντε χρόνια αφότου ειπώθηκαν αφτα τα λό/ια, ολόκληρα πολιτισμένα
κράτη το θεώρησαν τιμή-τουε να μοιάζουν, να είναι μάλιστα τέτοιου είδουε
έργα τέχνηε (πρακτικά του 2ου συνεδρίου /ερμανων κοινωνιολό/ων.
50ΗΚΙΡΤΕΝ ΟΕΚ ΟΕυΤ5<ΙΗΕΝ ΟΕ5Ε1.ί5€ΗΑΡΤ ΡΟΚ 5ΟΖΙΟΙΟΟΙΕ. πρώτη
σειρά, δέφτεροε τόμοε, Τύμπιν/κεν 1913, σελ. 11/12. ΑΙΡΚΕΟ \ΥΕΒΕΚ,
ΟΕΚ 5ΟΖΙΟΙΟΟΙ50ΗΕ ΚυίΤυΚΒΕΟΚΙΡΡ).

14. ΡΚΑΝΖ ΜΕΗΚΙΝΟ, ΑΚΑΟΕΜΙ50ΗΕ5. Στο: ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XVI, Στουτ-
/άρδη 1898, Ι, σελ. 195-196.

15. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. Ι, σελ. 125. -Η συνεχηε αναφορά στη σΰ/χρονη
τέχνη ανήκει στα σημαντικότερα ερεθίσματα του συλέκτη Φουξ. Και αφτη ε-
πίσηε βασίζεται εν μέρει στη /νώση-του των με/όλων δημιουρ/ιων του πα-
ρελθόντοε. Η απαραμιλη /νώση τηε ιτολιότερηε καρικατοΰραε κάνει τον Φουξ
να προσε//ίσει από νωριε τη δουλεία ενοε Τουλουζ-Λωτρεκ, ενοε Χάρτφηλντ
κι ενοε Γκέορ/κ Γκροε. Το πάθοε-του /ία τον Ντωμιε τον οδη/ει στο έρ/ο
του Σλέφο/κτ, του οποίου τη σΰληφη /ία τον Δον Κιχώτη θεωρεί σαν τη μόνη
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που μπορεί να σταθεί πλάι στον Ντωμιε. Οι μελέτεε-του για την κεραμική
του δίνουν όλο το κύροε /ία ν' αναδείξει έναν Έμιλ-πότνερ. Σ' ολόκληρη
τη ζωή-του ο Φουξ συναναστρεφόταν φιλικά εικαστικουε καλιτέχνεε. Γι' α-
φτο δεν είναι παράξενο πωε ο τρόποε με τον οποίο διαπρα/ματέβεται τα έρ-
/α τέχνηε είναι συχνά πιο πολύ αφτοε του καλιτέχνη παρά του ιστορικού.

16. Ο πρωτομάστορα^ τηε εικονο/ραφικηε ερμηνείαε είναι ίσωε ο Εμιλ Μαλ. Οι
μελέτεε-του περιορίζονται στην πλαστική των /άλικων καθεδρικών ναών του
12ου μέχρι 15ου αιώνα κι επομένωε δεν τέμνονται με τιε μελέτεε του Φουξ.

17. ΗΕΙΝΚΙΟΗ ννΟίΡΡίΙΝ, ΟΙΕ ΚΙΑ55Ι50ΗΕ ΖΕΙΤ. Μόναχο 1899, σελ. 275.

18. Η παλιότερη πινακο/ραφία δεν έδινε στον άνθρωπο για χώρο διαμονηε παρά
ένα κουβούκλιο. Οι ζω/ράφοι τηε πρώιμηε Ανα/ένησηε ζω/ράφισαν /ία πρώτη
φορά εσωτερικουε χώρουε, όπου οι απεικρνιζόμενεε μορφεε έχουν ελέφθερο
χώρο. Αφτο έκανε την εφέβρεση τηε προοπτικηε απ' τον Ουτσέλο τόσο υπο-
βλητική /ία τουε συ/καιρινοΰε-του και γι αφτον τον ίδιο. Η ζω/ραφικη, που
στο εξηε αφιέρωνε τιε δημιουρ/ίεε-τηε περισότερο από πριν στον άνθρωπο-
ένοικο (αντί στον προσεφχητη, όπωε πρώτα), του έδινε πρότυπα /ία το σπίτι,
δεν κουραζόταν να του παρουσιάζει διάφορεε προοπτικεε τηε βίλαε. Η ώ-
ριμη Ανα/ένηση, πιο φειδωλή στην απεικόνιση των κυρίωε εσωτερικών χώρων,
δοΰλεβε ωστόσο πάνω στη βάση αφτη. "Το τσινκουετσέντο έχει μια ιδιαίτερα
έντονη αίσθηση για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και οικοδομηε, /ία την απή-
χηση ενοε ωραίου χώρου. Δεν μπορεί να φανταστεί σχεδόν καμία ύπαρξη χω-
ριε αρχιτεκτονική σΰληψη και θεμελίωση" (\ΥΟΙ_ΡΡϋΝ, στο πιο πάνω, σελ.
227).

19. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. 2, πρώτο μέροε, σελ. 2Ο.

2ο. ΡΚΑΝΖ ΜΕΗΚΙΝΟ, ΟΕ50ΗΙΟΗΤΕ ΡΕΚ ΡΕυΤ50ΗΕΝ 5ΟΖΙΑΙ.ΟΕΜΟΚΚΑΤΙΕ,
δέφτερο μέροε. νΟΝ ΙΑ55ΑΙ.Ι.Ε5 ΟΡΡΕΝΕΜ^ΑΝΤν\ΟΚΤ50ΗΚΕΙΒΕΝ ΒΙ5
ζυΜ Εκρυκτεκ ΡΚΟΟΚΑΜΜ. (ΟΕΪΟΗΙΟΗΤΕ ΟΕ$ 5θζΐΑυ$Μυ5 ΙΝ ΕΙΝ-
ΖΕΙΟΑΚ5ΤΕυ_υΝΟΕΝ, III, 2), Στουτ/άρδη 1898, σελ. 546.

21. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. Ι, σελ. 4/5.

22. πρβλ. την ωραία παρατήρηση /ία τιε μορφεε των προλετάριων /υναικων που
σχεδίασε ο Ντωμιε: "Όποιοε θεωρεί τέτοια θέματα σαν απλά κινητικά μοτίβα,
αποδείχνει πωε οι τελεφταίεε κινητήριεε δυνάμειε που πρέπει να δράσουν
/ία να δημιουρ/ηθει ένα συ/κλονιστικο έρ/ο τέχνηε, του είναι ένα σφρα/ι-
σμένο βιβλίο ... Ακριβωε επειδή σ' αφτεε τιε εικόνεε υπάρχει κάτι ολότελα
διαφορετικό από ... κινητικά μοτίβα, τα έργα αφτα θα ζήσουν αιώνια σαν
... Ου/κλονιοτικα μνημεία τηε υποδούλωΟηε τηε μητέραε τον 19ο αιώνα"
(ΟΕΚ ΜΑίΕΚ ΟΑυΜΙΕΚ, σελ. 28).

23. ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ, σελ. 44.

24. πρβλ. τη θέση για την ερωτική επίδραση του έργου τέχνηε: "Όσο εντονότε-
ρη είναι η επίδραση αφτη, τόσο με/αλύτερη είναι η καλιτεχνικη ποιότητα"
(ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. Ι, σελ. 68).
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25. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, σελ. 23.

26. ΟΑΟΗΚΕΙΤΕΚ, σελ. 39.

27. ΟΙΕ ΟΚΟ55ΕΝ ΜΕΙ5ΤΕΚ ΟΕΚ ΕΚΟΤΙΚ, σελ. 115.

28. ΟΑΟΗΚΕΙΤΕΚ, σελ. 48.

29. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. 2, πρώτο μέρος, σελ. 186.

3ο ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ, σελ. 3Ο/31. —Αφτος ο διαισθητικοί, άμεσος τρόπος θεώ-
ρησης γίνεται προβληματικοί όταν προσπαθεί να καλύψει τις προϋποθέσεις
μιας μαρξιστικής ανάλυσης. Είναι χνωστο πως ο Μαρξ δεν ανέπτυξε ποτέ
διεξοδικά πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση του εποικοδομήματος
με την υλική βάση. Βέβαιο είναι μόνο πως είχε κατά νου μια σειρά από με-
σολαβήσεις, μεταβιβάσεις κατά κάποιο τρόπο, που παρεμβάλονταν ανάμεσα
στις υλικές παραχωχικες σχέσεις και τους πιο ξέμακρους τομείς του εποικο-
δομήματος, στους οποίους ανήκει η τέχνη. Το ίδιο κι ο ΊΤλεχάνωφ: "Αν η
τέχνη που δημιουργείται απ' τις ανώτερες τάξεις δεν βρίσκεται σε άμεση
σχέση με την παραχωχικη διαδικασία, αφτο σε τελεφταία ανάλυση .., εξη-
γείται με βάση οικονομικά αίτια. Η υλιστική ερμηνεία της ιστορίας είναι
.... εφαρμόσιμη και σ' αφτη την περίπτωση' ωστόσο ε νοείται πως η αναμ-
φισβήτητη αιτιακη σχέση μεταξύ είναι και συνείδησης, μεταξύ κοινωνικών
σχέσεων που έχουν σαν βάση την ερχαοία, απ' τη μια μεριά, και της τέχνης,
δεν είναι έφκολο να διαααφηθει α αφτη την περίπτωση. Εδώ παρεμβάλονται
... ορισμένα ενδιάμεσα στάδια". (Ο. ΡΙΕΟΗΑΝΟν, ΟΑ5 ΡΚΑΝΖΟ5Ι50ΗΕ
ΟΚΑΜΑ υΝΟ ΟΙΕ ΡΚΑΝΖΟ5Ι50ΗΕ ΜΑΙΕΚΕΙ ΙΜ ΝΕΙΙΝΖΕΗΝΤΕΝ ΜΗΚ-
ΗυΝΟΕΚΤ νΟΜ 5ΤΑΝΟΡυΝΚΤΕ ΟΕΚ ΜΑΤΕΚΙΑυ5ΤΙ50ΗΕΝ ΟΕ50ΗΙΟΗΤ5-
ΑυΡΡΑ55υΝθ. Στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XXIX, Στουτχάρδη, 1911, σελ.
544/545). Αφτο που είναι ξεκάθαρο είναι πως η κλασική ιστορική διαλεκτική
του Μαρξ θεωρεί εδώ τις αιτιακες εξαρτήσεις σαν δεδομένες. Στην πράξη
επιδείχτηκε αρχότερα μεχαλΰτερη χαλαρότητα και συχνά αρκούνταν κανείς
σε αναλοχίες. Ισως αφτο να συνδεόταν με την αξίωση ν' αντικατασταθεί η
αστική ιστορία της λοχοτεχνίαϊ και της τέχνης με μια όχι λιγότερο μεγαλό-
πνοη υλιστική. Η αξίωση τοΰτη ανήκει στη σημειολοχία της εποχής * εμφο-
ρείται από βιλελμινικο πνέβμα. Ζήτησε κι απ' τον Φουξ φόρο υποτέλειας.
Μια προσφιλής σκέψη του ονγγραψέα, που εκφράζεται με πολες παραλαχεί,
συνδέει τις εποχές ρεαλιστικής τέχνης με τα εμπορικά κράτη, όπως π.χ.
με την Ολανδία του 17ου και την Κίνα του 8ου και 9ου αιώνα. Ξεκινώντας
απ την ανάλυση της κινέζικης κηπουρικής, με βάση την οποία εξηχοΰνται
πολα χνωρίσματα της αφτοκρατορίας, ο Φουξ στρέφεται προς την καινούρ-
για πλαστική, που χενιέται την εποχή της δυναστείας των Τανχκ. Η επι-
βλητική ακαμψία της τεχνοτροπίας της περιόδου των Χαν χαλαρώνεται" το
ενδιαφέρον των ανώνυμων δαΟκάλων, που εικονογραφούσαν τα αχχεία, στρέ-
φεται στο εξής προς την κίνηση ανθρώπων και ζώων. "Ο χρόνος", λέει ο
Φουξ, "ξύπνησε, εκείνη την εποχή στην Κίνα, απ' τη μεχάλη-του αταραξία
... · χιατι το εμπόριο σημαίνει πάντοτε έντονη ζωή και κίνηση. Επομένως
δεν ήταν δυνατό παρά ζωή και κίνηση, πάνω απ' όλα, να εισβάλουν στην τέ-
χνη της περιόδου των Τανχκ ... Κι αφτο το χαρακτηριστικό είναι και το
πρώτο που προκαλεί εντύπωση στον παρατηρητή. Ενώ λόγου χάρη τα ζώα της
περιόδου Χαν είναι ακόμα βαρεία και δυσκίνητα ..., στα ζώα της περιόδου
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Τανχκ ... το κάθε τι σφύζει όνο ζωντάνια, κάθι μέλος βρίσκεται σε κίνησ
(ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ, ββλ. 41 κ.*.). Αφτος ο τρόπος θεώρησης στηρίζεται σ<
μια απλή αναλοχία —κΛηση στο εμπόριο και κιΛ/ηση στην πλαστική— και θα
μπορούσε κανείς να τον ονομάσει ονοματοκρατικο. Στην αναλοχία παραμένι
επίσης πα/ιδεβμένη η προσπάθεια να εκτεθεί η στάση της Αναχένησης προς
την αρχαιότητα. " Η οικονομική βάση ήταν και στις δυο εποχές η ίδια, μόνο
που στην Αναχένηση βρισκόταν σ* ένα ανώτερο εξελικτικό στάδιο. Και οι δι
βασίζονταν στην εμπορεβματικη οικονομία". (ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚΙΙΝ5Τ, τόμ. Ι,
σελ. 42). Στο τέλος το ίδιο το εμπόριο εμφανίζεται σαν υποκείμενο της κα
λιτεχνικης δημιουρχίας, και διαβάζουμε: "Το εμπόριο είναι υποχρεωμένο να
μετράει με βάση τα δεδομένα μεχέθη, και μπορεί να υπολοχίσει μόνο συχκε
κριμένα μεχέθη, που επιδέχονται έλεχχο. Έτσι πρέπει ν' αντιμετωπίσει το
κόσμο και τα πράχματα, αν θέλει να τα υποτάξει οικονομικά. Συνεπως και Γ
καλιτεχνική-του θέση χια τα πράχματα είναι από κάθε άποψη ρεαλιστική".
(ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ, σελ. 42). Ας παραβλέψουμε πως στην τέχνη δεν υπάρχει
αναπαράσταση "από κάθε άποψη ρεαλιστική". Στο θεωρητικό επίπεδο πρέπει
να πούμε πως ένας συσχετισμός που έχει την αξίωση να ισχύει με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο χια την τέχνη της παλιάς Κίνας και της παλιάς Ολανδίας, ει
ναι συζητήσιμος. Στην πραχματικότητα δεν υπάρχει μ' αφτη την ιδιότητα'
αρκεί μια ματιά στη Δημοκρατία της Βενετίας. Η Βενετία ανθούσε χάρη στο
εμπόριό-της' η τέχνη ωστόσο του ΤΓάλμα Βέκιο, του Τισχανου ή του Βερονί-
ζε ελάχιστα μπορεί να χαρακτηριστεί "από κάθε άποψη" ρεαλιστική. Η άποψ
της ζωής, που βλέπουμε σ' αφτη, είναι η αντιπροσωπεφτικη κι η χιορταστικι
Απ' την όλη μεριά η επαχχελματικη ζωή, σ' όλες τις εξελικτικές βαθμίδες
της, απαιτεί μια αναπτυχμένη αίσθηση χια την πραχματικότητα. Ο υλιοτης
δεν μπορεί να βχάλει συμπεράσματα χια τη χένεση των τεχνοτροπιών από
τούτα.

31. ΚΑΚΙ ΚΑ1ΙΤ5ΚΥ, ΟΑΚν/ΙΝΙ$ΜΙΙ5 ΟΝΟ ΜΑΚΧΙ$Μυ$. Στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙ
XIII, Στουτχάρδη 1895, Ι, σελ. 71Ο.

32. Η. Ι_ΑυΡΕΝΒΕΚ<3, ΟΟΟΜΑ υΝΟ ΚΙΑ55ΕΝΚΑΜΡΡ. Στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ
XXVII, Στουτχάρδη 19Ο9, Ι, σελ. 574. —Η ένοια της αφτενέρχειας ξέπεσ
εδώ αξιοθρήνητα. Η μεχάλη ακμή-της είναι στον 18ο αιώνα, όταν άρχισε η
εξισορόπηση των αχορων. Τότε χνώρισε την αποθέωσή-της τόσο στον Καντ,
με τη μορφή του αφθορμητισμου, όσο και στην τεχνική, με τη μορφή των αφι
μάτων συσκεβων.

33. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. Ι, σελ. 312.

34. ΕΚΟΤΙ5ΟΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. Ι, σελ. 3.

35. Α. ΜΑΧ, ΖυΚ ΡΚΑΟΕ ΟΕΚ ΟΚΟΑΝΙ5ΑΤΙΟΝ ΟΕ5 ΡΚΟΙ.ΕΤΑΚΙΑΤ5 ΟΕΚ
ΙΝΤΕΙ.Ι.ΙΟΕΝΖ. Στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XIII, Στουτχάρδη 1895, Ι, σελ. 652

36. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. 2, σελ. 238.

37. Ο Μέρινχκ σχολίασε στο ΝΕυΕ ΖΕΙΤ τη δίκη, που είχαν σαν συνέπεια "Οι
υφαντές". Ορισμένα αποσπάσματα της αχόρεφσης του συνηχόρου υπερασπί-
σεως απέκτηοΰν ξανά την επικαιρότητα που είχαν το 1893. "Έπρεπε να δίί-
ξει", εξήχησε ο συνήχορος, "πως οι επίμαχες, φαινομενικά επαναστατικοί
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θέσειί είχαν αντιμέτωηές-τους άλες θέσειϊ με σώφρονα, μετριοπαθή χαρα-
κτήρα. Ο συγγραφέας άλωστε δεν είναι καθόλου υιτερ της εξέ/ερσης, αντί-
θετα βάζει την τάξη να υπερισχύει με την επέμβαση μιας χούφτας στρατιω-
των". ΡΚΑΝΖ ΜΕΗΚΙΝΟ, ΕΝΤ\νΕΟΕΚ-ΟΟΕΚ. Στο ΟΙΕ ΝΕυΕ ΖΕΙΤ, XI,
Στουτ/άρδη 1893, Ι, σελ. 78Ο.

38. ΗΟΝΟΚΕ ΟΕ ΒΑΙΖΑΟ, Ι_Ε «3ΟΙΙ5ΙΝ ΡΟΝ5. ΤΤαρίοι 1925, Οελ. 162.

39. ΕΟΟΙΙΑΚΟ ΟΚυΜΟΝΤ, 1_Ε5 ΗΕΚΟ5 ΕΤ !_Ε5 ΡΙΤΚΕ5. ΤΓαρίσι, σελ, 1ο7/1ο8.

4ο. Ο.Ο.ΟΕΚνίΝΙΙΒ, ΡΚΙΕΟΚΙΟΗ ΟΗΚΙ5ΤΟΡΗ 50ΗΙΟ55ΕΚ. ΕΙΝ ΝΕΚΚΟΙΟΟ,
Λειψία 1861, σελ. 3Ο/31.

41 . Αφτος ο χαρακτήρας του έρ/ου-του αποδείχτηκε χρήσιμος για τον Φουξ, ό-
ταν οι αφτοκρατορικοι εισα//ελεις άρχισαν ν απα//έλουν κατη/ορίες /ία
"διάδοση ασέμνων κειμένων". Ο ηθικισμος του Φουξ εκτίθεται με ιδιαίτερη,
όπως ήταν φυσικό, έμφαση σε μια "/νωμοδότηση" που κατατέθηκε σε μια απ'
τις δίκες εκείνες ττου τελείωναν πάντοτε με απαλακτικη απόφαση. ΤΓροέρχε-
ται απ' τον Φέντορ φον Τσόμπελτιτς και λέει στο σημαντικότερο σημείο: "Ο
Φουξ αισθάνεται ειλικρινά σαν κήρυκας της ηθικής και παιδα/ω/ος, κι αφτη
η ειλικρινέστατη βιοθεωρία, αφτη η βαθεια συναίσθηση πως η ερ/ασία-του
στην υπηρεσία της ιστορίας της ανθρωπότητας πρέπει να εμφορείται από ύ-
ψιστο ήθθ£, τον προστατέβει απ την υποψία του εμπορικού κερδοσκοπισμου,
για την οποία θα χαμογελούσε ο καθένας που /νωρίζει τον άνθρωπο και τον
διάχυτο ιδεαλιΟμό-του".

42. Η αναθεώρηση αφτης της αντίληψης ε/Ηαινιάστηκε απ' τον Μαξ Χόρκχαΐμερ
στο δοκίμιο "ΕΟΟΙ5Μυ5 υΝΟ ΡΚΕΙΗΕΙΤ$ΒΕννΕθυΝΟ" (ΖΕΙΤ50ΗΚΙΡΤ ΡϋΚ
5ΟΖΙΑΙ_ΡΟΚ50ΗυΝΟ, έτος 5ο (1936), σελ. 161 κ.ε.). Στο αποδεικτικό υ-
λικό που συγκέντρωσε ο Χόρκχαΐμερ ταιριάζει μια σειρά από ενδιαφέροντα
τεκμήρια, με τα οποία ο ριζοσπάστης Αμπελ Μποναρ τεκμηριώνει την κατη-
/ορία-του εναντίον των αστών ιστορικών της επανάστασης, που χαρακτηρί-
ζονται συνοπτικά απ' τον Σατωβριάνδο σαν "ί-' ΕΟΟΙ-Ε ΑΟΜΙΚΑΤίνΕ ΟΕ ΙΑ
ΤΕΚΚΕυΚ" ("Η σχολή που θαβμάζει την τρομοκρατία"). (ΤΤρβλ. ΑΒΕΙ ΒΟΝ-
ΝΑΚΟ, ΙΕ5 ΜΟΟβΚΕΊ ΙΤαρίσι, σελ. 179κ.ε.).

43. ΟΕΚ ΜΑΙΕΚ ΟΑυΜΙΕΚ, σελ. 3Ο.

44. Ν. ΟυΤΕΚΜΑΝ και Η. ΙΕΡΕΒνΚΕ, ΙΑ ΟΟΝ50ΙΕΝΟΕ ΜΥ5ΤΙΡΙΕΕ-. παρίσι
1936, σελ. 151.

45. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚΙΙΝ5Τ, τόμ. 2, πρώτο μέρος, σελ. 11.

46. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. 1, σελ. 43. —Η ηθοΐστορικη περι/ραφη του Διε-
φθυντηρίου έχει έντονα τα σημάδια της ηθικολο/ίαε. "Το ατταίσιο βιβλίο του
μαρκήσιου ντε Σαντ με τις κακό/ουστες όσο και αισχρές χαλκο|·ραφίες-του
ήταν ανοιχτό σε όλεε τις βιτρίνες". Και "η αρωστημένη φαντασία αφτου του
ξετσίπωτου, έκφυλου τύπου" αναφέρεται στον Μπάρα. (ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. 1,
σελ. 2Ο2 και2Ο1).

47. ΚΑΚΙΚΑΤΙΙΚ, τόμ. 1, σελ. 188.
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48. ΜΑΧ ΗΟΚΚΗΕΙΜΕΚ, ΕΟΟΙ5Μυ5 υΝΟ ΡΚΕΙΗΕΙΤ5ΒΕννΕΘυΝΟ, στο πιο πά-
νω, σελ. 166.

49. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚΙΙΝ5Τ, τόμ. 2, πρώτο μέροε, σελ. 283. -Εδώ ο Φουξ βρίσκεται
επί τα ίχνη ενός σημαντικού /ε/ονότος. Μήπως θα ήταν βεβιασμένο να ΟΧ»ν-
δέσουμε άμεσα το κατώφλι μεταξύ ζώου και ανθρώπου, που ο Φουξ το βλέπει
στο όρ/ιο, με το άλο εκείνο κατώφλι, που αποτελεί η ορθι'α βάδιση; Με την
ορθία βάδιση εμφανίζεται για πρώτη φορά στη φυσική ιστορία το φαινόμενο πως
κατά τον ορ/ασμο οι δυο ερωτικοί σύντροφοι μπορούν να βλέπουν ο ένας τον
άλο στα μάτια. Αφτη είναι η προϋπόθεση /ία το όρ/ιο, κι όχι ο πολαπλαοΊα-
σμος των ερεθισμάτων, τα οποία δέχεται το μάτι. Αποφασιστική σημασία έχει
πως η έκφραση του υπερκορεσμου, ακόμα μάλιστα και τη: αδυναμίας μπορεί
τώρα να γίνει η ίδια ένα ερωτικό ερέθισμα.

5ο. 5ΙΤΤΕΝΟΕ5€ΗΙ€ΗΤΕ, τόμ. 3, σελ. 234. —Λί/εε σελίδες πιο πέρα αφτη η
κατη/ορηματικη απόφανση δεν υπάρχει πια —απόδειξη της δύναμης που χρεια-
ζόταν για να ξεφΰ/ει μια τέτοια απόφανση απ' τα καθιερωμένα. Εκεί διαβά-
ζουμε: "Το /ε/ονος πωε χιλιάδες άνθρωποι ερεθίζονται /ενετήβια στη θέα
μιας φωτο/ραφίας που παριστάνει έναν /ύμνο άντρα ή μια /υμνη /υναίκα ...,
αποδείχνει πως το μάτι δεν βλέπει πια το αρμονικό σύνολο, αλά την πικάντι-
κη λεπτομέρεια" (στο πιο πάνω, σελ. 269). Αν κάτι εδώ ερεθίζει /ενετήσια,
αφτο είναι πιο πολύ η νοητή εικόνα τηϊ έκθεσης του /ύμνου σώματος μπρο-
στά στο φακό, παρά η ίδια η θέα του /ύμνου. Σ' αφτο το αποτέλεσμα αποβλέ-
πουν άλωστε πιθανότατα οι περιΟότερες φωτο/ραφίες αφτου του είδους.

51. 5ΙΤΤΕΝΟΕ50ΗΙΟΗΤΕ, τόμ. 3, σελ. 189.

52. 5ΙΤΤΕΝΟΕ5€ΗΙΟΗΤΕ, συμπληρωματικός τόμος 3, σελ. 53/54.

53. Για τον Φουξ η τέχνη είναι άμεσος αισθησιασμός, όπως η ιδεολο/ία είναι ά-
μεσο προχον συμφερόντων. "Η ουσία της τέχνης είναι ο αισθησιασμός. Τέχνη
σημαίνει αισθησιασμός. Και μάλιστα αισθησιασμός στη νιοστη δύναμη. Η τέ-
χνη είναι μορφοποιημένος, ορατός αισθησιασμός, και ταφτόχρονα είναι η υ-
ψίστη και εβ/ενέστερη μορφή αισθησιασμού". (ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚυΝ5Τ, τόμ. 1,
σελ. 61).

54. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. 1, σελ. 223.

55. ΕΚΟΤΙ50ΗΕ ΚΙΙΝ5Τ, τόμ. 2, πρώτο μέρος, σελ. 39Ο.

56. ΟΕΚ ΜΑίΕΚ ΟΑΟΜΙΕΚ, σελ. 3Ο.

57. Μ' αφτο πρέπει να παραβάλουμε τον ακόλουθο συλο/ισμο: "Σύμφωνα με ΤΙΓ
... παρατηρήσεις-μου, μου φαίνεται πως τα στοιχεία που κυριαρχούν κάθε
φορά την παλέτα ενός καλιτέχνη παρουσιάζονται πάντα με ιδιαίτερη σαφή-
νεια στις έντονα ερωτικές εικόνες-του και πως σ'αφτες ... έχουν τη με-
/αλύτερή-τους λαμπρότητα" (ΟΙΕ ΟΚΟ55ΕΝ ΜΕΙ5ΤΕΚ ΟΕΚ ΕΚΟΤ1Κ, σ. 14).

58. ΟΕΚ ΜΑΙΕΚ ΟΑίΙΜΙΕΚ, σελ. 18. —Στίί μορφές που αναφέραμε ανήκει και ο
περίφημος "Εμπειροτέχνης" —μια υδατο/ραφία που εμφανίζεται σε ποικίλες
παραλα/ες. Μια μέρα έφεραν στον Φουξ μια ά/νωστη ως τότε παραλα/η της
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ακουαρέλαι αφτηι, για να εξακριβωθεί αν ήταν /νησιά. Ο Φουξ πήρε Οτο χέ-
ρι, μια καλή ρεπροντουξιον τηϊ κύριαε απεικόνισηι αφτου του μοτίβου και
στρώθηκε στην εξαιρετικά διαφωτιστική Οΰ/κριοη. Καμία απόκλιση, ούτε η
πιο μικρή, δεν πέρασε απαρατήρητη, και για την καθεμία κοι'ταζε να διαπι-
στώσει αν είχε β/ει από χέρι δασκάλου ή ήταν προϊόν αδυναμία!. Ολοένα ο
Φοιιξ ανάτρεχε στο πρωτότυπο. Αλά ο τρόποε που το έκανε φαινόταν να
δείχνει πωε αφτο μάλον δεν του ήταν απαραίτητο* η ματιά—του αποδείχτηκε
τόσο εξοικειωμένη μ αφτο, ώστε μόνο με μια εικόνα που επί χρόνια έχει κα-
νειε νοητά μπροστά στα μάτια-του μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Χωριε αμ-
φιβολία αφτο Ουνέβαινε με τον Φουξ. Και γι' αφτον και μόνο τον λόγο μπό-
ρεσε να εξακριβώσει τιε πιο κρυμένεε ασάφειες στο περί/ραμα, τιε πιο αδιό-
ρατεε χρωματικεε αποκλίσειε στη φωτοσκίαση, την παραμικρή αστάθεια στο
τρΰβη/μα των /ραμων, που έβαλαν το αμφισβητούμενο σχέδιο στη σωστή-του
θέση —δεν επρόκειτο για πλαστο/ραφία, αλά /ία ένα καλό παλιό αντί/ραφο
που είχε κάνει ίσωε κάποιοί ερασιτέχνηε.

59. ΟΑΟΗΚΕΙΤΕΚ, σελ. 5/6.

6ο. ΤΑΝΟ-ΡΙΑ5ΤΙΚ, σελ. 44.

61. ΗΟΝΟΚΕ' ΟΑυΜΙΕΚ, τόμ. 1, σελ. 13. -Αε παραβάλει κανειϊ μ' αφτεϊ τιε
σκέφειε την αλη/ορικη ερμηνεία του γάμου τηε Κανά απ' τον Βίκτωρα Ου/κω:
"Το θάβμα των ψωμιών σημαι"νει τον πολαπλασιασμο των ανα/νωστων. Την ημέ-
ρα που ο Χριστοε χρησιμοποίησε αφτο το σύμβολο, είχε προαισθανθει την ε-
φέβρεση τηϊ τυπο/ραφίαί". (ΥΙΟΤΟΚ ΗυΟΟ, ννΐίίΙΑΜ 5ΗΑΚΕ5ΡΕΑΚΕ.
παρατίθεται απ'τον ΟΕΟΚΟΕ5 ΒΑΤΑυίΤ στο ΙΕ ΡΟΝΤΙΡΕ ΟΕ ΙΑ Ο^ΜΑ-
ΟΟΟΙΕ: νίΟΤΟΚ ΗυΟΟ. ΤΓαρίσι 1934, σελ. 142).

62. ΟΑΟΗΚΕΙΤΕΚ, σελ. 46.

63. ΚΑΚΙΚΑΤυΚ, τόμ. 1, σελ. 19. —Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Κατά
την κατασκεβη ειδωλίων από τερακότα χρησιμοποιούνταν μια μηχανική αναπα-
ρα/ω/ικη διαδικασία. Ανάμεσα σ' αφτα τα ειδώλια βρίσκονται πολεε καρικα-
τοΰρεϊ.

64. ΤΓρβλ. ΕΚΙΟΗ ΚΙΟ55θνν5ΚΙ, ΗΟΝΟΚΕ ΟΑυΜΙΕΚ. Μόναχο 19Ο8, σελ. 113.

65. ^Α^Η(?ΕIΤΕΚ, σελ. 45.
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