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«Ιστορική σύνθεση του παρελθόντος δεν σημαίνει ανα-
γνώριση του «με τον τρόπο πού υπήρξε πραγματικά». Ση-
μαίνει συγκράτηση μιας μνήμης, καθώς αστράφτει τη στιγ-
μή του κινδύνου. Προσπαθεί γΓ αυτό το λόγο ό Ιστορικός
υλισμός να συλλάβει μια εικόνα του παρελθόντος, καθώς
εμφανίζεται αύτη απροσδόκητα στο Ιστορικό υποκείμενο
τη στιγμή του κινδύνου. Ό κίνδυνος απειλεί καί τη συνέχι-
ση της παράδοσης καί τους παραλήπτες της. Είναι καί για
τους δύο ό ίδιος: να γίνουν όργανα της κυρίαρχης τάξης.
Σέ κάθε εποχή πρέπει να επιδιώκεται ή εκ νέου απόσπαση
της παράδοσης από τον κονφορμισμό, πού είναι έτοιμος
να την καταδυναστεύσει. Γιατί ό Μεσίας δεν έρχεται μόνο
σαν λυτρωτής, αλλά καί σαν νικητής του Αντίχριστου. Το
χάρισμα να αναζωπυρώνει τη σπίθα της ελπίδας στο πα-
ρελθόν έχει εκείνος μόνο ό ιστορικός, πού έχει την πεποί-
θηση, δτι καί οί νεκροί ακόμα δεν θα είναι ασφαλείς από
τον εχθρό, στην περίπτωση πού θα νικήσει. Καί δεν έχει
πάψει αυτός ό εχθρός να νικά».

Εξώφυλλο: δβΙνβάοΓ Οβίϊ, «ΜοΓΠβηΙ οί
1934
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ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πρέπει, λένε, να έχει υπάρξει ένας αυτόματος μηχανι-
σμός πού να είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε να άπαν-
τα σε κάθε κίνηση ενός σκακιστή με μια αντίθετη κίνη-
ση, πού να του εξασφαλίζει τη νίκη της παρτίδας. Μια
κούκλα με τουρκική στολή, στο στόμα ένα ναργιλέ, κα-
θόταν μπροστά στη σκακιέρα, πού στηριζόταν σε ένα α-
πλόχωρο τραπέζι. Με ένα σύστημα καθρεπτών δημιουρ-
γόταν ή ψευδαίσθηση,πώς ήταν αυτό το τραπέζι διαφα-
νές από όλες τίς πλευρές. Στήν πραγματικότητα καθό-
ταν εκεί μέσα ένας καμπούρης νάνος, πού ήταν πρωτα-
θλητής στο σκάκι καί κατεύθυνε το χέρι της κούκλας με
νήματα. Μπορούμε να φανταστούμε ένα αντίστοιχο αύ-
τοϋ του μηχανισμού στη φιλοσοφία. Είναι απαραίτητο να
κερδίζει πάντοτε ή κούκλα, πού ονομάζεται «ιστορικός
υλισμός». Μπορεί αυτή δίχως άλλο να αντιμετωπίσει ο-
ποιονδήποτε, όταν δέχεται τίς υπηρεσίες της θεολογίας,
ή οποία, όπως ξέρουμε, είναι σήμερα κοντή καί κακό-
μορφη καί δεν της παρέχεται οπωσδήποτε καμιά δυνατό-
τητα να προβάλει στο προσκήνιο.



II

«Στά πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της ανθρώπι-
νης ψυχής», λέει ό ί,οίζθ, «συγκαταλέγεται... δίπλα στην
τόσο μεγάλη φιλαυτία σε επιμέρους ζητήματα, ή γενική
έλλειψη φθόνου κάθε παρόντος απέναντι στο μέλλον
του». Αυτός ό συλλογισμός οδηγεί στο συμπέρασμα, πώς
ή εικόνα, πού διατηρούμε για την ευτυχία, είναι διαποτι-
σμένη από το χρώμα του χρόνου, στον όποιο μας παρέ-
πεμψε κάποτε ή ροή της 'ίδιας της ύπαρξης μας. Ευτυχία,
πού θα μπορούσε να μας προκαλέσει φθόνο, υπάρχει μό-
νο στον αέρα, πού έχουμε αναπνεύσει, με ανθρώπους,
στους οποίους θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, με γυναί-
κες, πού θα μπορούσαν να μας δοθούν. Αιωρείται με αλ-
λά λόγια αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την παράσταση
της ευτυχίας εκείνη της απολύτρωσης. Το ίδιο συμβαίνει
με την παράσταση του παρελθόντος, την οποία οικειο-
ποιείται ή ιστορία. Το παρελθόν φέρνει μαζί του ένα μυ-
στικό δείκτη, με τον όποιο παραπέμπεται στην απολύ-
τρωση. Δεν μας αγγίζει μήπως κι εμάς μια πνοή του αέ-
ρα, πού περιέβαλε τους προηγούμενους μας; Δεν υπάρχει
στίς φωνές, πού φθάνουν στα αυτιά μας, μια ηχώ φωνών,
πού έχουν πια σιωπήσει; Δεν έχουν οι γυναίκες, για τίς ό-
ποιες ενδιαφερόμαστε, αδελφές, πού δεν τίς γνώρισαν
καλύτερα; "Αν είναι έτσι, υπάρχει τότε μια μυστική συμ-
φωνία μεταξύ των γενεών πού πέρασαν καί της δικής
μας. Ή άφιξη μας στη γη ήταν τότε αναμενόμενη. Μας έ-
χει δοθεί τότε σα χάρισμα, δπως σε κάθε γενιά πού προη-
γήθηκε, μια ασθενική μεσιανική δύναμη, για την οποία ε-
γείρει το παρελθόν αξιώσεις. Αυτές οι αξιώσεις δέναναι
δυνατό να Ικανοποιηθούν με φθηνό τίμημα. "Εχει γι' αυτό
γνώση ό ιστορικός ύλιστής.

III

Ό χρονικογράφος, πού αφηγείται τα περιστατικά, χω-
ρίς να κάνει διάκριση μεγάλων καί μικρών, ενεργεί σύμ-
φωνα με την αρχή, πώς οτιδήποτε έχει συμβεί κάποτε,
δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένο για την ιστορία. Άλλα
μόνον ή απολυτρωμένη ανθρωπότητα είναι βέβαια σε θέ-

ση να δεχτεί ολοκληρωτικά το παρελθόν της. Πού σημαί-
νει: μόνο στην απολυτρωμένη ανθρωπότητα είναι δυνατό
να αποδοθεί κατά λέξη το παρελθόν της στην κάθε στιγ-
μή του. Κάθε στιγμή, πού έχει βιώσει, γίνεται μια οϊίβΐϊοη
3 Γ Οΐάτβ ύ\ί ]οατ - πού είναι ακριβώς ή ημέρα της Κρί-
σης.

IV

Κοιτάξτε πρώτα για τρόφιμα καί ρουχισμό, δικό σας
υστέρα το Επουράνιο Βασίλειο από μόνο του.

ΗθςβΙ, 1807

Ή ταξική πάλη, την οποία δεν χάνει από τα μάτια του
κάθε Ιστορικός επηρεασμένος από τη θεωρία του ΜΒΓΧ,
είναι μια πάλη για πράγματα ανεπεξέργαστα καί υλικά,
χωρίς τα όποια είναι αδύνατο να υπάρξουν εκλεπτυσμέ-
να καί πνευματικά. Τα τελευταία έχουν, παρ' δλα αυτά,
μια διαφορετική παρουσία στην ταξική πάλη από την αν-
τίληψη μιας λείας, πού πέφτει στα χέρια του νικητή. Εκ-
δηλώνονται σ' αυτή την πάλη σαν πεποίθηση, σαν θάρ-
ρος, σαν χιούμορ, σαν έπιτηδειότητα, σαν σταθερότητα
καί επενεργούν βαθιά πίσω στο χρόνο. Θέτουν ολοένα
άπ' την αρχή σε αμφισβήτηση κάθε νίκη, πού επιτυγχά-
νουν οι κυρίαρχοι. Σάν λουλούδια πού γυρίζουν τους κά-
λυκες τους προς τον ήλιο, έτσι προσπαθούν, χάρη σ' έ-
ναν ήλιοτροπισμό μυστικής φύσης, να στραφούν τα πε-
ρασμένα προς εκείνο τον ήλιο, πού ανατέλλει στον ούρα
νό της Ιστορίας. Ό ιστορικός ύλιστής πρέπει να είνα
γνώστης αυτής της πιο αφανούς μεταβολής.

V

Ή αυθεντική εικόνα του παρελθόντος γλιστρά φευγα-
λέα. Το παρελθόν μπορεί να συλληφθεί μόνο σαν εικόνα,
πού χάνεται μια για πάντα από τον ορίζοντα αστράφτον-
τας τη στιγμή ακριβώς της αναγνώρισης του. «Ή αλή-
θεια δεν θα μας ξεφύγει» - τα λόγια αυτά, γραμμένα από
τον ΟοΐίίπθοΙ ΚθΙΙθΓ, εντοπίζουν με ακρίβεια το σημείο
τομής της ιστορικής απεικόνισης του ίστορικισμοϋ από



τον ιστορικό υλισμό. Γιατί πρόκειται για μια ανεπανάλη-
πτη εικόνα του παρελθόντος, ή οποία απειλεί με εξαφάνι-
ση μπροστά σε κάθε παρόν, πού δεν αναγνωρίζεται ανα-
φορικά μ' αυτήν.

V I

Ιστορική σύνθεση του παρελθόντος δεν σημαίνει ανα-
γνώριση του «με τον τρόπο πού υπήρξε πραγματικά».
Σημαίνει συγκράτηση μιας μνήμης, καθώς αστράφτει τη
στιγμή του κινδύνου. Προσπαθεί γι' αυτό το λόγο ό ιστο-
ρικός υλισμός να συλλάβει μια εικόνα του παρελθόντος,
καθώς εμφανίζεται αυτή απροσδόκητα στο ιστορικό υ-
ποκείμενο τη στιγμή του κινδύνου. Ό κίνδυνος απειλεί
καί τη συνέχιση της παράδοσης καί τους παραλήπτες
της. Είναι καί για τους δύο 5 ίδιος: να γίνουν όργανα της
κυρίαρχης τάξης. Σέ κάθε εποχή πρέπει να επιδιώκεται ή
εκ νέου απόσπαση της παράδοσης από τον κονφορμι-
σμό, πού είναι έτοιμος να την καταδυναστεύσει. Γιατί ό
Μεσίας δεν έρχεται μόνο σαν λυτρωτής, αλλά καί σαν νι-
κητής του Αντίχριστου. Το χάρισμα να αναζωπυρώνει
τη σπίθα της ελπίδας στο παρελθόν έχει εκείνος μό\ο ό ι-
στορικός, πού έχει την πεποίθηση, δτι καί οί νεκροί ακό-
μα δεν θα είναι ασφαλείς από τον εχθρό, στην περίπτωση
πού θα νικήσει. Καί δεν έχει πάψει αυτός ό εχθρός να νί-
κα.

V I I

Συλλογιστεΐτε το σκοτάδι καί την παγωνιά
Στήν κοιλάδα ετούτη, πού ηχεί απ* τους θρήνους

ΒΓΘΟίιΙ, Ή όπερα της πεντάρας

Ό Ρυ5ΐ6ΐ είθ Οουΐ3Π9θδ συνιστά στον ιστορικό, πού
θέλει να ξαναζήσει μια εποχή, πώς πρέπει να βγάλει άπ'
το μυαλό του δλα δσα γνωρίζει από τη μετέπειτα εξέλιξη
της ιστορίας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος χαρακτηρι-
σμού της μεθόδου, με την οποία ήρθε σε ρήξη ό ιστορικός
υλισμός. Αποτελεί μια διαδικασία έσωτερίκευσης με α-
φετηρία τη νωθρότητα της καρδίας, την άκηδία, ή οποία
δεν έχει το θάρρος να συλλάβει την αυθεντική ιστορική
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εικόνα, πού αστράφτει φευγαλέα. Θεωρούνταν αυτή από
τους θεολόγους του μεσαίωνα ή πηγή της θλίψης. Ό
ΡΙειυόθΓί, πού του είχε γίνει οικεία, γράφει: «Ρθυ οΐβ
9ΘΠ8 ϋβνίηβΓοη! οοηπ&ίβη I I Ά ίβ ΐ ΐ ι ι 6ΐΓβ ίπδΐθ ροιιτ Γβδ-
δίΐδοίΙβΓ θ3ΓΐΐΊ39θ»*.Ή φύση αυτής της θλίψης γίνεται
σαφέστερη, δταν τίθεται το ερώτημα, ποιόν λοιπόν έσω-
τερικεύει στ' αλήθεια ό χρονικογράφος του ίστορικισμοϋ.
Ή απάντηση είναι: αναμφισβήτητα το νικητή. Άλλα οί
εκάστοτε κυρίαρχοι είναι οί κληρονόμοι δλων, όσων νί-
κησαν κατά το παρελθόν. Ή έσωτερίκευση του νικητή α-
ποβαίνει έτσι κάθε φορά προς δφελος των εκάστοτε κυ-
ρίαρχων. Άρκοϋν λοιπόν τα παραπάνω στον ιστορικό ύ-
λιστή. "Οποιοι κέρδισαν μέχρι σήμερα τη νίκη, συμβαδί-
ζουν στη θριαμβευτική πομπή, πού μεταφέρει τους σημε-
ρινούς κυρίαρχους πάνω από τους υποταγμένους. Τα λά-
φυρα συνοδεύουν, δπως συνηθίζεται πάντοτε, τη θριαμ-
βευτική πομπή. Χαρακτηρίζονται αυτά σαν πολιτιστικά
αγαθά. Θα συναντήσουν στο πρόσωπο του ιστορικού ύλι-
στή έναν αποστασιοποιημένο παρατηρητή. Γιατί τα πολι-
τιστικά αγαθά πού υποπίπτουν στην αντίληψη του έχουν
γι' αυτόν χωρίς εξαίρεση μια καταγωγή, πού δεν μπορεί
να τη σκέφτεται δίχως φρίκη. Δεν οφείλουν την ύπαρξη
τους μόνο στον κόπο των μεγαλοφυιών, πού τα δημιούρ-
γησαν, αλλά καί στην ανώνυμη βαριά αναγκαστική ερ-
γασία των συγχρόνων τους. Δεν υπάρχει ποτέ τεκμήριο
του πολιτισμού, πού να μην είναι ταυτόχρονα τεκμήριο
βαρβαρότητας. Κι δπως δεν στερείται αυτό το Ί'διο βαρ-
βαρότητας, έτσι καί ή διαδικασία της παράδοσης, με την
οποία μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη. Την απο-
ποιείται γι' αυτό το λόγο ό Ιστορικός ύλιστής στο μέτρο
του δυνατού. Θεωρεί καθήκον του την ενάντια στο ρεϋμα
κάθαρση της Ιστορίας.

V I I I

Ή παράδοση των καταπιεσμένων μας διδάσκει, πώς ή
«κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», πού ζοϋμε, αποτελεί
τον κανόνα. Όφείλουμε να προσεγγίσουμε μια αντίληψη
της ιστορίας, πού να αντιστοιχεί στο παραπάνω. Θα άν-

* "Ελάχιστοι άνθρωποι θα μαντέψουν, πόσο χρειάστηκε να εί-
ναι κανείς θλιμμένος νια να αναστηθεί ή Καρχηδόνα".(σ.τ.μ.)

11



τιμετωπίσουμε τότε σαν καθήκον την προώθηση της
πραγματικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης" καί θα
βελτιωθεί έτσι ή θέση μας στον αγώνα κατά του φασι-
σμού. Οί προοπτικές του τελευταίου συνίστανται καί στο
δτι θεωρείται εν ονόματι της προόδου από τους αντιπά-
λους του σαν ιστορικό μέτρο. — Ή απορία, για το πώς
τα πράγματα πού ζοΰμε είναι «ακόμα» καί στον εικοστό
αιώνα δυνατά, δεν είναι φιλοσοφική. Δεν αποτελεί την α-
φετηρία μιας γνώσης, παρά εκείνης μόνον, πώς ή αντίλη-
ψη της ιστορίας, από την οποία κατάγεται, δεν ευσταθεί.

IX

Για πέταγμα ή φτερούγα μου ανοιχτή
θα γύριζα ευχαρίστως πίσω
γιατί ατέλειωτη αν είχα τη ζωή
γραφτό μου θα 'ταν ν' ατυχήσω.

δοήοΙθΓΠ, Χαιρετισμός του

Υπάρχει ένας πίνακας του ΚΙθβ με το όνομα Αηςβίυε
Νονυδ. Απεικονίζεται έκεϊ ένας άγγελος, πού φαίνεται έ-
τοιμος να απομακρυνθεί από κάτι, δπου μένει προσηλω-
μένο το βλέμμα του. Διάπλατα τα μάτια του, ανοικτό το
στόμα καί τεντωμένες οι φτερούγες του. "Ετσι πρέπει να
είναι καί ό άγγελος της ιστορίας. Στραμμένο το πρόσωπο
του προς το παρελθόν. "Οπου εμφανίζεται σ ' εμάς μια α-
λυσίδα γεγονότων, διακρίνει αυτός μια καί μοναδική κα-
ταστροφή, πού συσσωρεύει αδιάκοπα ερείπια επί ερει-
πίων καί τα εκσφενδονίζει μπροστά στα πόδια του. Θέλει
αυτός να σταθεί, να ξυπνήσει τους νεκρούς καί να στήσει
τα χαλάσματα. Μια θύελλα σηκώνεται όμως από τη με-
ριά του Παράδεισου κι αδράχνει τίς φτερούγες του καί εί-
ναι τόσο δυνατή, πού δεν μπορεί πια ό άγγελος να τίς
κλείσει. Τον ωθεί αυτή ή θύελλα ασταμάτητα προς το
μέλλον, στο όποιο στρέφει την πλάτη, ενώ ό σωρός από
τα ερείπια φθάνει μπροστά του ως τον ουρανό. "Ο, τι απο-
καλούμε εμείς πρόοδο, είναι αυτή ή θύελλα.

Τα θέματα, πού υποδείκνυαν οί μοναστηριακοί κανό
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νες στους καλόγερους για περισυλλογή, απέβλεπαν στην
αποστροφή από τον κόσμο καί τη ροή του. Ή σειρά των
σκέψεων, πού ακολουθούμε εδώ, πρόκυψε από μια παρό-
μοια παρακίνηση. Αποσκοπεί, σε μια στιγμή πού έχουν
υποταχθεί οί πολιτικοί, στους οποίους στήριζαν οί εχθροί
του φασισμού τίς ελπίδες τους, καί οί όποιοι επικυρώ-
νουν την ήττα τους με την προδοσία των ίδιων των ιδανι-
κών τους, στην απεμπλοκή του πολιτικού ανθρώπου από
τα δίχτυα, δπου παγιδεύτηκε από εκείνους. Ό συλλογι-
σμός έχει σαν αφετηρία, το δτι ή άκαμπτη πίστη αυτών
των πολιτικών στην πρόοδο, ή εμπιστοσύνη στη «μαζική
βάση» τους καί τέλος ή δουλική ένταξη τους σ' έναν ανε-
ξέλεγκτο μηχανισμό αποτέλεσαν τρεις δψεις του ίδιου
πράγματος. Προσπαθεί να δώσει μια ιδέα για το πόσο ά-
κριβά θα πληρώσει ή εθισμένη σκέψη μας μια αντίληψη
της ιστορίας, πού αποφεύγει κάθε σύμπλευση με εκείνη,
στην οποία εμμένουν ακόμα οί παραπάνω πολιτικοί.

XI

Ό κονφορμισμός, με τον όποιο ήταν ευθύς εξαρχής ε-
ξοικειωμένη ή σοσιαλδημοκρατία, δεν έχει τίς διακλα-
δώσεις του μόνο στην πολιτική τακτική της, αλλά καί
στίς οικονομικές της αντιλήψεις. Αποτελεί την αιτία της
μετέπειτα κατάρρευσης. Τίποτε δεν έχει διαφθείρει τη
γερμανική εργατική τάξη σε τόσο μεγάλο βαθμό, δσο ή
άποψη, πώς αυτή πλέει με το ρεϋμα. Ή τεχνική εξέλιξη
θεωρούνταν το επικλινές του ρεύματος, με το όποιο νόμι-
ζε δτι έπλεε. Από κει δεν χρειαζόταν παρά ένα μόνο βή-
μα για την αυταπάτη, πώς ή δουλειά στο εργοστάσιο, εν-
ταγμένη μέσα στην πορεία της τεχνικής εξέλιξης, συνι-
στά μια πολιτική προσφορά. Ή παλιά προτεσταντική η-
θική της εργασίας αναβίωνε με κοσμική μορφή στους
γερμανούς εργάτες. Στό Πρόγραμμα της ΟοΙΜει διακρί-
νονται ήδη τα ίχνη αυτής της περιπλοκής. Ή εργασία ο-
ρίζεται έκεϊ σαν «ή πηγή κάθε πλούτου καί κάθε πολιτι-
σμού». Με κακές προαισθήσεις, αντιπαραθέτει ό ΜΘΓΧ
στο σημείο αυτό, δτι ό άνθρωπος, πού δεν έχει καμιά ι-
διοκτησία εκτός από την εργατική δύναμη του, «αναγκά-
ζεται να είναι δούλος των άλλων ανθρώπων, πού γίνονται
ιδιοκτήτες...». Ή σύγχυση συνεχίζει παρ' δλα αυτά να ε-
πεκτείνεται, καί πολύ σύντομα διακηρύσσει ό ϋοδβί
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ΟίθΙΖ9βη: «Εργασία είναι το δνομα του Σωτήρα της σύγ-
χρονης εποχής... Στή βελτίωση... της εργασίας... συνί-
σταται ό πλούτος, πού μπορεί σήμερα να αποφέρει, δσα
μέχρι τώρα κανένας λυτρωτής». Αυτή ή χυδαία μαρξιστι-
κή αντίληψη, για το τί είναι ή εργασία, δεν αντέχει καί
πολύ μπροστά στο ερώτημα, του πώς μπορούν οι εργάτες
να επωφεληθούν του προϊόντος τους, έφ' δσον δεν το έ-
χουν στη διάθεση τους. Αυτή έχει την πρόθεση να ανα-
γνωρίσει μόνον τίς προόδους της κυριαρχίας πάνω στη
φύση καί δχι τίς οπισθοδρομήσεις της κοινωνίας" αποκα-
λύπτει ήδη τα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, πού θα συ-
ναντήσουμε αργότερα στο φασισμό. Σ' αυτά συμπερι-
λαμβάνεται μια αντίληψη της φύσης, ή ;όποία διαφορο-
ποιείται με κα-καύς οιωνούς από εκείνη των σοσιαλιστι-
κών ουτοπιών, πού προηγήθηκαν της επανάστασης του
1848. Ή έργαοία, όπως γίνεται πλέον αντιληπτή, έχει
σαν κατάληξη την εκμετάλλευση της φύσης, ή όποια αν-
τιπαρατίθεται με αφελή ικανοποίηση στην εκμετάλλευση
του προλεταριάτου. Συγκρινόμενες μ' αυτή τη θετικιστι-
κή σύλληψη, καταδεικνύουν οι φανταστικές επινοήσεις,
πού έδωσαν τόσο άφθονο υλικό για το χλευασμό ενός Ρου-
ΠΘΓ, το εκπληκτικά υγιές περιεχόμενο τους. Μια αρι-
στοτεχνική κοινωνική εργασία θα έπρεπε, σύμφωνα μ.έ
τον ΡουπβΓ, να έχει σαν αποτέλεσμα το φωτισμό της γήι-
νης νύχτας από τέσσερα φεγγάρια, την απόσυρση ιών
πάγων από τους πόλους, την αφαλάτωση του νεροδ της
θάλασσας καί την υπαγωγή των αρπακτικών ζώων στην
υπηρεσία του ανθρώπου. "Ολα αυτά απεικονίζουν μια ερ-
γασία, ή οποία, στοχεύοντας πολύ πέρα από την εκμε-
τάλλευση της φύσης, είναι ικανή να την αποδεσμεύσει α-
πό τα κάθε λογής πλάσματα, πού κοιμούνται στην αγκα-
λιά της. Στήν έκχυδαϊσμένη αντίληψη της εργασίας συγ-
καταλέγεται σαν συμπλήρωμα της εκείνη ή φύση, πού
σύμφωνα με την έκφραση του ΟίβΙΖ9βη, «υπάρχει εκεί
δωρεάν».

. XII

Χρειαζόμαστε μια ιστορία, με διαφορετικό δμως
τρόπο, άπ' δτι την χρειάζεται ό κακομαθημένος
κηφήνας στον κήπο της γνώσης.

ΝίβΙΖ3θίιβ, Για να οφέλη καί τα μειονεκτήματα της
ιστορίας στη ζωή.
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Υποκείμενο της ιστορικής γνώσης είναι ή ίδια ή μαχό-
μενη, καταπιεσμένη τάξη. Στόν ΜΆΓΧ. εμφανίζεται σαν ή
τελευταία υποδουλωμένη, σαν ή εκδικήτρια τάξη, πού ο-
λοκληρώνει το έργο της απελευθέρωσης στο δνομα γενε-
ών ηττημένων. Αυτή ή συνείδηση, πού εμφανίστηκε πάλι
για σύντομο χρονικό διάστημα στο προσκήνιο με τον
«Σπάρτακο», θεωρούνταν ανέκαθεν από τους σοσιαλδη-
μοκράτες σκανδαλώδης. Κατόρθωσαν οι τελευταίοι μέ-
σα σε τρεις δεκαετίες να εξαλείψουν σχεδόν το δνομα ε-
νός ΒΙβηρυί, πού είχε συγκλονίσει με το μεταλλικό ήχο
του τον περασμένο αιώνα. Κολακεύονταν με την εισαγω-
γή στην εργατική τάξη του ρόλου ενός λυτρωτή των μελ-
λουσών γενεών, αποκόπτοντας έτσι τον Ιμάντα της πιο
πολύτιμης δύναμης της. Ή τάξη ξέμαθε σιγά - σιγά με τέ-
τοια διδασκαλία καί το μίσος καί το πνεύμα αυτοθυσίας.
Γιατί τρέφονται καί τα δύο από την εικόνα των υποδου-
λωμένων προγόνων καί δχι από το ιδανικό των απελευθε-
ρωμένων εγγονών.

XIII

Γιατί γίνεται ή υπόθεση μας ολοένα πιο καθαρή
κι ό λαός ολοένα πιο έξυπνος.

ϋθ5θί Οίβίζδςβη, Σοσιαλόημοκρατική φιλοσοφία

Ή σοσιαλδημοκρατική θεωρία, καί πολύ περισσότερο
ή πρακτική, καθορίζονταν από μια αντίληψη της εξέλι-
ξης, πού δε βασιζόταν στην πραγματικότητα, αλλά πρό-
βαλε δογματικές απαιτήσεις. Ή εξέλιξη, δπως την φαν-
τάζονταν οι σοσιαλδημοκράτες, ήταν, πρώτο, μια εξέλι-
ξη της ίδιας της ανθρωπότητας (δχι μόνο των ικανοτή-
των καί των γνώσεων της). ~Ηταν, δεύτερο, κάτι το άτέρ-
μον (αντίστοιχο με την αδιάκοπη τελείωση της ανθρωπό-
τητας). Θεωρούνταν, τρίτο, σαν κάτι ουσιαστικά αναπό-
τρεπτο (κάτι πού διατρέχει αυτόματα μια ευθεία ή δια-
γράφει μια σπειροειδή τροχιά). Κάθε ένα από αυτά τα κα-
τηγορήματα είναι επίμαχο, κάθε ένα επιδεχόμενο κριτι-
κής. Πρέπει δμως, δταν ανοίξει το μέτωπο, να διεισδύσει
ή τελευταία πίσω από αυτά καί να στραφεί σε κάτι, πού
τους είναι κοινό. Ή αντίληψη μιας εξέλιξης του ανθρώπι-
νου γένους στην ιστορία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη
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με την αντίληψη μιας προόδου του μέσω ενός ομογενούς
καί κενοϋ χρόνου. Ή κριτική της αντίληψης αυτής της
προόδου πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο για κάθε κριτι-
κή της αντίληψης των εξέλιξης.

XIV

Αφετηρία είναι δ σκοπός

ΚβΓΐ ΚΓ31/8, Ρητά σε στίχους Ι

Ή ιστορία είναι αντικείμενο μιας σύνθεσης, τον τόπο
της οποίας δεν διαμορφώνει ό ομογενής καί κενός χρό-
νος, αλλά ό πληρούμενος από την παρουσία του Τώρα
(ϋθίζΐζβΐΐ). Ή αρχαία Ρώμη αποτελούσε έτσι για τον Πο-
βθβρίβιτθ ένα φορτισμένο με την παρουσία του Τώρα πα-
ρελθόν, το όποιο ανατίναζε αυτός από το συνεχές της Ι-
στορίας. Ή Γαλλική Επανάσταση θεωρούσε τον εαυτό
της μετενσάρκωση της Ρώμης. Επαναλάμβανε κατά λέ-
ξη την αρχαία Ρώμη, δπως ή μόδα μια αμφίεση του πα-
ρελθόντος. Ή μόδα όσφραίνεται το επίκαιρο, "δπου κι αν
κινείται αυτό στη λόχμη του κάποτε. Είναι το άλμα της
τίγρης στο παρελθόν. Μόνο πού το άλμα γίνεται σε μια α-
ρένα, δπου δεσπόζει ή κυρίαρχη τάξη. Το ίδιο άλμα κάτω
από τον ελεύθερο ουρανό της Ιστορίας είναι το διαλεκτι-
κό' σαν τέτοιο εννοούσε ό ΜΒΓΧ την επανάσταση.

XV

Ή συνείδηση της ρήξης του συνεχούς της ιστορίας εί-
ναι χαρακτηριστικό των επαναστατικών τάξεων τη στιγ-
μή της δράσης τους. Ή Μεγάλη Επανάσταση καθιέρω-
σε ένα καινούριο ημερολόγιο. Ή μέρα, με την οποία τίθε-
ται σε ισχύ ένα ημερολόγιο, λειτουργεί σαν Ιστορικός
συμπυκνωτής του φίλμ του χρόνου. Καί είναι ουσιαστικά
ή ίδια μέρα, πού επανέρχεται ολοένα με τη μορφή των ε-
ορτών, ήμερων ανάμνησης. Τα ημερολόγια δεν μετρούν
λοιπόν το χρόνο δπως τα ρολόγια. Αποτελούν μνημεία μιας
ιστορικής συνείδησης, ίχνη της οποίας δεν διακρίνονται πια
οΰτε αμυδρά στην Ευρώπη εδώ κι εκατό χρόνια. Ακόμα
καί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του Ιούλη πα-
ρεμβλήθηκε ένα επεισόδιο, με το όποιο δικαιώθηκε αυτή
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ή συνείδηση. Με τον ερχομό της πρώτης βραδιάς των
συγκρούσεων συνέβη να πυροβοληθούν, ανεξάρτητα το
ένα από το άλλο καί ταυτόχρονα, τα ρολόγια των πύρ-
γων σε πολλά σημεία του Παρισιού. "Ενας αυτόπτης
μάρτυρας, πού οφείλει ενδεχόμενα τη διορατικότητα του
στην ομοιοκαταληξία, έγραψε:
Ουί Ιβ θΓοίΓ3ίί! οη <Λ\\, ςμ' ίιτίΐθδ οοπίΓβ Γ (ηβυτβ
Οβ πουνβθυχ ϋοευβδ 3υ ρΐβοί άβ αΙιεκμι,Θ. Ιουτ,
ΤίΓβίβΠΐ 31ΙΓ Ιθδ 03θΐΓ3η3 ρΟΙΙΓ 3ΓΓθίβΓ Γβ ]ΟΙΙΓ.*

XVI

Ό ιστορικός ύλιστής δεν μπορεί να παραιτηθεί από
την αντίληψη ενός παρόντος, πού δεν αποτελεί σημείο
μετάβασης, αλλά ηρεμίας καί στασιμότητας του χρόνου.
Γιατί οριοθετεί αυτή ή αντίληψη εκείνο ακριβώς το πα-
ρόν, στο όποιο γράφει ιστορία για το άτομο του. Ό ίστο-
ρικισμός παρέχει την «αιώνια» εικόνα του παρελθόντος" ό
ιστορικός ύλιστής μια εμπειρία με αυτό, πού έχει υπόστα-
ση μοναδική. Αφήνει άλλους να εξαντληθούν με την
πόρνη «Υπήρξε κάποτε» στο χαμαιτυπεϊο του ίστορικι-
σμοϋ. Διατηρεί τον έλεγχο των δυνάμεων του: ώριμος για
τη ρήξη του συνεχούς της ιστορίας.

XVII

Ό ΐστορικισμός προσεγγίζει δίκαια το ζενίθ του με την
παγκόσμια ιστορία. Ή υλιστική ιστοριογραφία διαχωρί-
ζεται από την τελευταία ως προς τη μέθοδο με τη μεγαλύ-
τερη ίσως σαφήνεια, από δτι σχετικά με οποιαδήποτε άλ-
λη. Ή παγκόσμια Ιστορία δεν διαθέτει θεωρητικό εξοπλι-
σμό. Ή μέθοδος της είναι προσθετική; παρέχει ένα πλή-
θος στοιχείων, για να συμπληρώσει τον ομογενή καί κενό
χρόνο. Ή υλιστική ιστοριογραφία έχει από τη μεριά της
σαν βάση ένα δομικό αξίωμα. Στή σκέψη δεν συγκατα-
λέγεται μόνο ή κίνηση των ιδεών, αλλά καί ή άκινητοποί-

* Ποιος θα το πίστευε! Λένε, πώς εξοργισμένοι με το χρόνο
Νέοι Ίωσίες, στη βάση κάθε πύργου,
πυροβολούσαν τις πλάκες των ρολογιών για να σταματήσουν τη
μέρα. (σ.τ.μ.)
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ησή τους. Εκεί δπου σταματά ξαφνικά ή σκέψη σε ένα
κορεσμένο από εντάσεις στερέωμα, του δημιουργεί ένα
σοκ, μέσω του οποίου αποκρυσταλλώνεται αύτη σαν μο-
νάδα. Ό Ιστορικός ύλιστής προσεγγίζει ένα ίστορικό·άν-
τικείμενο τότε καί μόνον, δταν εμφανίζεται μπροστά του
σαν μονάδα. Αναγνωρίζει σ' αυτή τη δομή το χαρακτη-
ριστικό μιας μεσιανικής ακινητοποίησης του συμβάντος
ή διαφορετικά διατυπωμένο, μιας επαναστατικής δυνα-
τότητας στον αγώνα για το υποδουλωμένο παρελθόν. Γί-
νεται γνώστης της, για να οδηγήσει σε ρήξη μια συγκε-
κριμένη εποχή με την ομογενή πορεία της ίστορίας' ανα-
τινάζει έτσι μια συγκεκριμένη ζωή από την εποχή, ένα
συγκεκριμένο έργο από το έργο ζωής. Ό καρπός της με-
θόδου του συνίσταται στη διαφύλαξη καί άρση (Αυίίίθΐ)-
υη9)τοϋ έργου ζωής μέσα στο έργο, της εποχής μέσα στο
έργο ζωής καί της συνολικής ιστορικής πορείας μέσα
στην εποχή. Ό πλούσιος καρπός του Ιστορικά αντιλαμ-
βανόμενου έχει το χρόνο σαν πολύτιμο, αλλά δυσπρόσι-
το στη γεύση πυρήνα στο εσωτερικό του.

XVII

«ΟΙ πενιχρές πενήντα χιλιετίες του ΙΊΟΓΠΟ 33ρίθΠ3»
γράφει ένας σύγχρονος βιολόγος, «αναλογούν, σε σχέση
με την Ιστορία της οργανικής ζωής πάνω στη γη, με δύο
δευτερόλεπτα στο τέλος μιας μέρας είκοσιτεσσάρων ω-
ρών. Ή συνολική ιστορία της πολιτισμένης άνθρωπότη-
τος θα συμπλήρωνε σ' αυτή την κλίμακα το ένα πέμπτο
του τελευταίου δευτερολέπτου της τελευταίας ώρας». Ή
παρουσία του Τώρα, ή οποία εμπεριέχει σαν υπόδειγμα
του μεσιανικοΰ χρόνου την ιστορία ολόκληρης της αν-
θρωπότητας σε μια τεράστια σμίκρυνση, συμπίπτει με α-
πόλυτη ακρίβεια με εκείνο το μέγεθος, πού έχει ή ιστορία
της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ό ίστορικισμός αρκείται στην εδραίωση μιας αιτιώ-
δους συνάφειας μεταξύ διαφόρων στιγμών. Άλλα κανέ-
να γεγονός δεν παίρνει κιόλας ιστορική διάσταση, επειδή
αποτελεί ένα αίτιο. Την αποκτά εκ των υστέρων με τη με-
σολάβηση συμβάντων, πού απέχουν ίσως καί χιλιετίες α-
πό αυτό. "Εχοντας τέτοιο αφετηριακό σημείο, δεν αφήνει
ό ιστορικός την αλληλουχία των συμβάντων να γλιστρά
μέσα από τα δάχτυλα του σαν κομποσκοίνι προσευχής.
Συλλαμβάνει το στερέωμα, δπου συναντάται ή δική του
εποχή με μια εντελώς συγκεκριμένη προγενέστερη, ε-
δραιώνοντας έτσι μια αντίληψη του παρόντος σαν την
παρουσία του Τώρα, πού είναι διάσπαρτη με θραύσματα
του μεσιανικοΰ χρόνου.

Β

Στούς μάντεις, πού θέλησαν να μάθουν από το χρόνο,
τί κρύβει στους κόλπους του, δεν θα φάνηκε σίγουρα αυ-
τός οϋτε ομογενής ούτε κενός. "Οποιος παίρνει ύπ' όψη
το παραπάνω, αποκτά ίσως μια ιδέα, για το πώς έχει εν-
τυπωθεί ό παρελθών χρόνος στη μνήμη: συγκεκριμένα με
τον ίδιο τρόπο. Ή διερεύνηση του μέλλοντος ήταν, ως
γνωστό, απαγορευμένη στους Εβραίους. Ή Πεντάτευ-
χος κι οί Προσευχές τους δείχνουν απεναντίας το δρόμο
προς τη μνήμη. Χάθηκε έτσι γι' αυτούς ή γοητεία του μέλ-
λοντος, στο όποιο προστρέχουν απελπισμένοι εκείνοι,
πού συμβουλεύονται τους μάντεις. Το μέλλον όμως δεν έ-
γινε βέβαια γι' αυτό το λόγο στους Εβραίους ένας ομογε-
νής καί κενός χρόνος. Γιατί το κάθε δευτερόλεπτο του ή-
ταν ή μικρή πύλη, μέσα από την οποία θα μπορούσε να
προβάλει ό Μεσίας.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ *

Ή πρώτη δημοσίευση των «.Θέσεων για τη Φιλοσοφία
της Ιστορίας» έγινε το 1942 στον πολυγραφημένο τόμο
«Σέ ανάμνηση του \Ν3ΐΐβΓ Βθη]9ΠΊίη», πού εκδόθηκε από
το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών στο Λος "Αντζελες.
Αποτελούσε αυτός μια «"Εκτακτη έκδοση» του «Περιοδι-
κού Κοινωνικών Ερευνών», πού είχε αναγκαστεί την
προηγούμενη χρονιά να διακόψει την τακτική εμφάνιση
του. Ό τόμος περιέχει - εκτός από τίς «Θέσεις για τη Φι-
λοσοφία της Ιστορίας» καί ένα «Βιβλιογραφικό σημείω-
μα» για τα κείμενα του ΒβΠ]9ΐτιίη - δύο πραγματείες του
ΜΆΧ ΗοΓκΙιβίηΊβΓ («Λογική καί αυτοσυντήρηση» καί
«Αυταρχικό Κράτος») καί μια εργασία του ΤϊίθοόοΓ ΑΟΟΓ-
πο («Θβοφβ κα/Ήο//τΐ3ηπ5ί/73/»Α «Θεωρήσαμε, πώς θα
τιμούσαμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του με δικές
μας εργασίες, πού θα αποδείκνυαν αντικειμενικά τη συγγέ-
νεια των τάσεων μας καί όλα όσα του οφείλουμε», έγραφε
το 1946 ό /Α0/0/770 σχετικά με τον τόμο στην αδελφή του
Βθηι'θίΤΐίη. Ό ΑόΟΓΠΟ είχε συντάξει ένα σημείωμα, πού
θα ήταν σκόπιμο να είχε προταθεί των Ίστορικοφιλοσοφι-
κών Θέσεων: «Το Ιστορικοφιλοσοφικό σχέδιο αποτελεί
την τελευταία από τίς εργασίες του Βθη]3ΐΤΐίη, πού ήταν ο-
λοκληρωμένη ως προς το περίγραμμα της. Δεν προοριζό-
ταν για δημοσίευση». « Ό πόλεμος καί ή συνολική κατά-
σταση, πού τον προώθησε», αναφέρεται στο γράμμα, πού
ανάγγελλε την ύπαρξη του χειρογράφου, «με παρακίνησε
στην καταγραφή μερικών σκέψεων, για τίς όποιες μπορώ
να πω, ότι τίς κρατούσα μέσα μου είκοσι χρόνια φυλαγμέ-
νες, ναί, φυλαγμένες από τον ίδιο μου τον εαυτό... Το κεί-
μενο... συμπτύχθηκε κατά πολλούς τρόπους. Δεν ξέρω,
σε ποιο βαθμό θα σε εκπλήξει ή ανάγνωση ή, πράγμα πού
δεν το εύχομαι, θα σου προκαλέσει ίσως σύγχυση. Θα ήθε-
λα σε κάθε περίπτωση να σου επιστήσω Ιδιαίτερα την προ-
σοχή στον 17ο συλλογισμό· είναι εκείνος πού θα επέτρεπε
την κατανόηση της κρυφής αλλά τελεσφόρας συνάφειας
αυτών των παρατηρήσεων με τίς μέχρι τώρα εργασίες

* Αποσπάσματα από τη σχολιασμένη έκδοση των «Κειμέ-
νων» (δοίιπίΐβη, έκδ. οίκος 5υΙΐΓΚ3Γηρ) του \Ν. Ββη]3Γηίη. Ή
επιλογή έγινε από τον μεταφραστή.
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μου, αναδεικνύοντας με επιτυχία τη μέθοδο των τελευ-
ταίων. Κατά τα άλλα οί συλλογισμοί -πόσο πολύ τους
προσιδιάζει ό χαρακτήρας του πειραματισμού - δεν εξυπη-
ρετούν μεθοδικά μόνον την προετοιμασία για μια συνέχεια
του «ΒβυάβΙβΪΓβ». Με κάνουν να υποθέτω, ότι το πρό-
βλημα της μνήμης (καί της λήθης), πού εμφανίζεται σ' αυ-
τούς σε άλλο επίπεδο, θα με απασχολήσει ακόμα για πο-
λύ. Δεν χρειάζεται να σου πω, πώς ούτε μου περνά από το
μυαλό ή σκέψη μιας δημοσίευσης αυτών των σημειώσεων
(ούτε λόγος για μια μορφή σαν αυτή πού έχεις τώρα στα
χέρια σου). Θα άνοιγε διάπλατα τίς πύλες στην ενθουσιώ-
δη παρανόηση». Ή αποστολή του σχεδίου καθυστέρησε,
σύμφωνα με μια παρατήρηση της ίδιας επιστολής. «"Ε-
φθασε αυτό στο Ινστιτούτο μόλις τον Ιούνιο του 1941. Ό
θάνατος του ββη/3Α77/η κάνει τη δημοσίευση καθήκον. Το
κείμενο έγινε κληρονομιά. Ή αποσπασματική μορφή του
εμπεριέχει την επιταγή να μείνουμε πιστοί στην αλήθεια
αυτών των σκέψεων με το στοχασμό». Το σημείωμα δεν
δημοσιεύτηκε. Στή θέση του υπάρχουν στον αναμνηστικό
τόμο οί υπογραμμένες από τους ΗοΓΚ/ΊθίΐΎΐβΓ καί ΑόΟΓΠΟ
προτάσεις: «Αφιερώνουμε αύτη τη συμβολή στη μνήμη
του \Ν3ΐΐβΓ Βθη/3ΐηίη. ΟΊ ίστορικοφιλοσοφικές θέσεις,
πού προηγούνται, αποτελούν την τελευταία εργασία του».

Σύμφωνα με τον ΑϋΟΓΠΟ «οί Θέσεις για τη Φιλοσοφία
της Ιστορίας συνοψίζουν κατά κάποιο τρόπο τίς γνωσιο-
λογικές απόψεις, ή εξέλιξη των οποίων συνοδεύεται από
εκείνη του σχεδίου των Αποσπασμάτων» (ΤΙι. ΑΟΟΓΠΟ,
Για τον 1/1/3/ίβΛ ββΑ7/3/τ?/η, Φρανκφούρτη 1970). Τον Μάιο
του 1935, όταν με τη συγγραφή της αφήγησης «Παρίσι, ή
πρωτεύουσα του 19ου αιώνα» είχε περάσει ή επεξεργασία
των Αποσπασμάτων «σε ένα νέο στάδιο» (Επιστολές αρ.
653), αναφερόταν ό Ββη]3ΐΤΐίη σε ένα γράμμα στον βθΓ-
5/7ΟΑΠ 5θ/7θ/βΓΠ για πρώτη φορά στην αναγκαιότητα ανά-
πτυξης μιας ιδιαίτερης γνωσιολογίας για το σχεδιαζόμενο
βιβλίο: «Μπαίνω κατά τα άλλα που καί που στον πειρα-
σμό να διαπιστώνω στην εσωτερική δομή του βιβλίου α-
ναλογίες με εκείνο για το Μπαρόκ, από το εξωτερικό
πλαίσιο του οποίου θα αποκλίνει ίσως το πρώτο σημαντι-
κά. "Αν κινητοποίησε το βιβλίο για το Μπαρόκ τη δική
του γνωσιολογία, θα συμβεί αυτό στον ίδιο τουλάχιστο
βαθμό καί με τα Αποσπάσματα, όπου όμως δεν μπορώ να
προβλέψω ούτε το αν θα πάρει εκεί μια αυτοτελή μορφή
ούτε το αν θα είναι επιτυχημένη». (Επιστολές, αρ. 654).

Δύο εβδομάδες αργότερα αναφέρονται σ' ένα γράμμα του
στον ΑϋοΓΠΟ: « Ή Αφήγηση, πού δεν απαρνείται σε κανέ-
να σημείο τίς ιδέες μου, δεν αποτελεί φυσικά σε κάθε λε-
πτομέρεια το πλήρες ισοδύναμο τους. "Οπως δοκιμάστη-
κε ή- τελική διαμόρφωση των γνωσιολογικών βάσεων του
βιβλίου για το Μπαρόκ από το υλικό του, το ίδιο κι εδώ.
Δεν μπορώ όμως βέβαια να εγγυηθώ, πώς θα εμφανιστεί
αυτή πάλι με τη μορφή ενός ιδιαίτερου κεφαλαίου — είτε
στο τέλος, είτε στην αρχή. Αυτό το πρόβλημα μένει ανοι-
κτό» (Επιστολές, αρ. 664). Για τίς ίστορικοφιλοσοφικές
θέσεις δεν γινόταν τότε καμιά αναφορά. Ή ολοκληρωμένη
στίς αρχές του 1937 πραγματεία «Εάυ3ΓΟ Ρυοίιε, ό συλλέ-
κτης καί ό Ιστορικός» διαπραγματευόταν με σαφήνεια το
θέμα της Ιστορικής διαλεκτικής μεθόδου. Ή «ενάντια στο
ρεύμα κάθαρση» της τόσο διαδεδομένης αντίληψης για
την ιστορία του πολιτισμού αναγορεύεται εδώ σαν καθή-
κον του ιστορικού υλισμού. Ό ββη/8/77/η μετέφερε μερικά
κατά λέξη αποσπάσματα της στίς «Θέσεις για τη Φιλοσο-
φία της Ιστορίας». Ή κριτική των παραδοσιακών θεω-
ριών της εξέλιξης, με τον τρόπο πού γίνεται στίς Θέσεις,
φαίνεται ότι απασχόλησε ιδιαίτερα τον ββη/3/η/η στα τέ-
λη του 1938 καί τίς αρχές του 1939. Γράφει έτσι στίς
9.12.1938 στον ΑΟΟΓΠΟ σχετικά με την εργασία του τελευ-
ταίου « Ό φετιχιστικός χαρακτήρας στη μουσική καί ή πα-
λινδρόμηση της ακοής»: «Αυτό πού μου άρεσε ιδιαίτερα
στο τέλος της εργασίας, είναι ή υπόμνηση εκεί της επιφύ-
λαξης απέναντι στην έννοια της εξέλιξης. Αιτιολογείτε
κατ'αρχήν αυτή την επιφύλαξη περιορισμένα καί αναφορι-
κά με την Ιστορία του όρου. Πολύ θα ήθελα να τον προσεγ-
γίσω στίς ρίζες καί τίς πηγές του. Δεν κρύβω όμως τίς δυ-
σκολίες». (Επιστολές, αρ. 798). Ό Ββη]3πιΐη ανακοινώ-
νει στίς 24.1.1939 στον ΗοίΚίΐβίΐΤίβΓ: «Ασχολήθηκα με
τον Τυτς/οί καί με μερικούς άλλους θεωρητικούς, για να
παρακολουθήσω τα ιστορικά ίχνη της έννοιας της εξέλι-
ξης. Χρησιμοποιώ βοηθητικά το συνολικό σχέδιο του
«Β3υόβΐ3ίΓ6», του οποίου την αναθεώρηση, όσον άφορα
τη γνωσιολογική του πλευρά, έκανα γνωστή στο τελευ-
ταίο γράμμα μου στον Τβϋά'ιβ ννίβεβη^Γυπό. Αποκτά έ-
τσι σπουδαιότητα το πρόβλημα της έννοιας της ιστορίας
καί του ρόλου πού παίζει στην τελευταία ή εξέλιξη. Ό κα-
τακερματισμός της αντίληψης για ένα συνεχές του πολιτι-
σμού, πού μορφοποιήθηκε θεωρητικά στην πραγματεία για
τον Ρίνο/75, πρέπει να έχει γνωσιολογικές συνέπειες, ή
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σπουδαιότερη των οποίων μου φαίνεται ο καθορισμ>, των
ορίων, πού έχουν τεθεί στη χρησιμοποίηση της εν. 'ΐας
της εξέλιξης στην ιστορία. Προς κατάπληξη μου συνά τη-
σα στον ίοίζβ συλλογισμούς, πού υποβοηθούν τίς σκέ-
ψεις μου».

Ή πρώτη άμεση αναφορά στην εργασία «Θέσεις για τη
Φιλοσοφία της Ιστορίας» υπάρχει σε ένα γράμμα της
22.2.1940 στόνΗοΓΚίΊβίπιβΓ: «Είμαι λυπημένος πού οι πε-
ριστάσεις δεν μου επιτρέπουν να σας ενημερώνω, προς το
παρόν, παρά περιορισμένα για τίς εξελίξεις όλων των ερ-
γασιών μου, πράγμα πού ήθελα καί έχετε το δικαίωμα να
απαιτείτε. Τελείωσα έναν ορισμένο αριθμό θέσεων για την
έννοια της Ιστορίας. Αυτές οι Θέσεις συνδέονται αφ' ενός
με απόψεις, πού προσχέδια τους υπάρχουν στο κεφάλαιο Ι
του «Ρυοίΐδ». Πρόκειται αφ' έτερου να χρησιμοποιηθούν
σαν θεωρητικός εξοπλισμός για το δεύτερο δοκίμιο σχετι-
κά με τον ΒθυόθΙθΪΓβ. Συνιστοϋν μια πρώτη απόπειρα
σύλληψης μιας αντίληψης για την ιστορία, πού οφείλει να
θεμελιώσει μια τελεσίδικη ρήξη μεταξύ του δικοΰ μας τρό-
που θεώρησης καί εκείνου των σημερινών εκπροσώπων
του θετικισμού, οί όποιοι, κατά τη γνώμη μου, αλλοιώ-
νουν ολοκληρωτικά καί εκείνες ακόμα τίς έννοιες της Ι-
στορίας, πού μας είναι αυτές καθ' εαυτές οί συγγενέστερες
καί οί πιο οικείες. Ό απέριττος χαρακτήρας, πού αναγκά-
στηκα να δώσω σ' αυτές τίς θέσεις με αποτρέπει από το να
σας τίς εκθέσω έτσι όπως είναι. Παίρνω όμως την ευκαι-
ρία να σας τίς ανακοινώσω, για να σας πω, ότι οί ιστορι-
κές μελέτες, στις όποιες έχω αφοσιωθεί, δεν με εμποδί-
ζουν να αισθάνομαι εξίσου έντονα με σας καί τους άλλους
έκεϊ φίλους τίς αξιώσεις των θεωρητικών προβλημάτων,
τα όποια μας θέτει με αναπόφευκτο τρόπο ή παγκόσμια
κατάσταση. Ελπίζω, πώς ξεφυλλίζοντας τον «Βθυόβΐθϊ-
Γθ» θα βρείτε μια αντανάκλαση των προσπαθειών πού συ-
νεχίζω να καταναλώνω, στα βάθη της μοναξιάς μου, για
τη λύση τους. — Ή επεξεργασία αυτών των θέσεων με
προσανατόλισε με επιτακτικό τρόπο σε μια συνέχιση του
Β3υόβΐ3ΪΓβ. Ζητώ να μου επιτρέψετε την αναβολή της ε-
κτέλεσης του σχεδίου για τους Ρου88θ3υ καί Οίόθ». —
"Ηδη νωρίτερα, στίς 10 Φεβρουαρίου, έγραφε ή ΟίβίβΙ Α-
ΟΟΓΠΟ στον Ββη]3ΐηϊη: «"Οταν ήμουν για τελευταία φορά
στο Παρίσι τον Μάιο του 1937, δειπνούσαμε, θυμάμαι, μι
τον δο/7Π - ΠβίίιβΙ καί τον Τβύόίβ, όταν μας έξηγούσατί
τη θεωρία σας για την εξέλιξη. Θα σας ήμουν ευγνώμων,
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αν μπορούσατε να μου στείλετε μερικές σημειώσεις, αν έ-
χετε βέβαια». Ό Ββηίβιπίη απάντησε τον Απρίλιο του
1940 με εκείνο το γράμμα, αποσπάσματα του οποίου ανα-
φέρονται στο σημείωμα του ΑόοΓΠΟ, πού προοριζόταν αρ-
χικά για εισαγωγή στην πρώτη δημοσίευση των ίστορικο-
φιλοσοφικών Θέσεων θα υπήρχαν, φαίνεται, τότε αυτές,
τουλάχιστο σε μια πρώτη οριστική μορφή. Στίς 7.5.1940
γνωστοποιούσε ό Ββη]'βίΠίη για άλλη μια φορά στον Α-
ΟΟΓΠΟ την επικείμενη αποστολή του χειρογράφου: «Δεν
σας κρύβω, πώς δεν ήμουν σε θέση να ασχοληθώ με τον
«ΒβυόβΙβΪΓβ» με την έντατικότητα, πού επιθυμούσα. Ό
σημαντικότερος λόγος γι' αυτό υπήρξε ή επεξεργασία των
Θέσεων, από τίς όποιες θα έχετε μερικά αποσπάσματα τίς
προσεχείς μέρες. Αποτελούν αυτές από τη μεριά τους ένα
συγκεκριμένο στάδιο των συλλογισμών μου για τη συνέχι-
ση του «ΒθυάβΙθΪΓβ». (Επιστολές, αρ. 850) — Το ότι ανά-
φερε ό Βθηι'θΠΊίη τον Απρίλιο του 1940 τίς ίστορικοφιλο-
σοφικές Θέσεις σαν σημειώσεις, πού «κρατούσε μέσα του
είκοσι χρόνια φυλαγμένες, ναί φυλαγμένες από τον ίδιο
του τον εαυτό», δεν σημαίνει με κανένα τρόπο, ότι το κεί-
μενο είχε συνταχθεί ήδη από καιρό. "Οσα χρόνια κι αν α-
πασχόλησε τον Ββη}3ΓΠίη ή ίστορικοφιλοσοφική προβλη-
ματική - ή ενασχόληση του φθάνει μέχρι πίσω στη φοιτητι-
κή του ζωή - όσο κι αν διάρκεσε ή προεργασία των Θέ-
σεων - άρχισε το αργότερο το 1937, όταν γραφόταν ή
πραγματεία για τον Γαο/75 -: ή καταγραφή των «Θέσεων
για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας» έγινε το νωρίτερα στα τέ-
λη του 1939, πιθανό στίς αρχές μόλις του 1940, καί αποτε-
λούν έτσι την τελευταία ολοκληρωμένη εργασία του Ββη-
ίβινίη. Αυτό επικυρώνεται καί από την ΟθΓ3 Βθηί3ΐπίη σε
ένα γράμμα της το 1946 στον ΑΟΟΓΠΟ: «Μου προξένησε
μεγάλη χαρά το να βρω στην έκτακτη έκδοση του περιοδι-
κού την τελευταία εργασία του \Λ/3ΐίθΓ, πού μου φαίνεται ι-
διαίτερα σημαντική καί πού την έψαχνα χωρίς αποτέλε-
σμα καιρό τώρα. Καί σήμερα ακόμα έχω στα αυτιά μου τον
τόνο, τη φωνή, με την οποία μου την υπαγόρευε ό ]Ν3ΐίθΓ-
τό τελευταίο διάστημα στο Παρίσι δούλευα συχνά σαν
γραμματέας του».

"Οταν διάβασε ό Βίθοίιί τον Αύγουστο του 1941 τίς Ί-
στορικοφιλοσοφικές Θέσεις, έγραψε στο «Ημερολόγιο
εργασίας» του: «Ό 1/1/3/ίβΛ Ββηι'3ΓΠίη δηλητηριάστηκε σ'
ένα μικρό χωριό στα Ισπανικά σύνορα. Ή χωροφυλακή εί-
χε σταματήσει τη μικρή ομάδα, στην οποία άνηκε. "Οταν
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οι συνταξιδιώτες του θέλησαν το άλλο πρωί να του ανά
κοινώσουν, πώς είχε επιτραπεί ή συνέχιση του ταξιδιού,
τον βρήκαν νεκρό. Διαβάζω την τελευταία εργασία, πού ε
στείλε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών. Μου την έ-
δωσε ό ΟϋηίΙΐΘΓ 8ί6ΓΠ με την παρατήρηση, πώς είναι
σκοτεινή καί συγκεχυμένη" συμπεριλαμβανόταν, θαρρώ,
σ' αυτήν καί ή λέξη «πια». Το μικρό δόκιμο διαπραγματεύ-
εται την έρευνα της ιστορίας καί θα μπορούσε να έχει γρα-
φτεί μετά από την ανάγνωση του δικού μου €3683Γ(μέ τον
όποιο δεν ήταν ό Ββη/3Α7?/η σε θέση ν' αρχίσει καί πολλά,
όταν τον διάβασε στο Σβέντμποργκ). Ό ΒβΠ/3ΑΤ7/Π στρέ-
φεται ενάντια στίς αντιλήψεις της ιστορίας σαν μιας πο-
ρείας, της εξέλιξης σαν σφριγηλής προσπάθειας νηφάλιων
μυαλών, της εργασίας σαν πηγής χρηστότητας, της εργα-
τικής τάξης σαν ευνοούμενης της τεχνικής κλπ. Ειρωνεύ-
εται την πολυειπωμένη πρόταση, ότι θα 'πρεπε ν' απορεί
κανείς, για το πώς μπορεί να υπάρχει κάτι σαν το φασισμό
«καί σ' αυτόν ακόμα τον αιώνα» (σα να μην ήταν θαρρείς
αυτός ό καρπός όλων των αιώνων). — Ή μικρή εργασία
είναι με λίγα λόγια καθαρή κι αποκαλυπτική (παρ .όλες τίς
μεταφορές καί τους Ιουδαίαμούς), καί σκέφτεται κανείς με
φρίκη, το πόσο ελάχιστοι είναι εκείνοι, πού το λιγότερο θα
παρανοούσαν ένα τέτοιο κείμενο». Μια άλλη όψη των Θέ-
σεων του Ββη]3ΐπίη, πού δύσκολα θα παρανοήθηκε, αλλά
αποσιωπήθηκε από τον ΒΓβοίιί — εκείνη, πού διατυπώνε-
ται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια στην πρόταση για τους πο-
λιτικούς «στους οποίους στήριξαν οί εχθροί του φασισμού
τίς ελπίδες τους καί οί όποιοι επικυρώνουν την ήττα τους
με την προδοσία των ίδιων των ιδανικών τους» — υποδεί-
χτηκε από τον δοΐιοίβηι: «Μετά την απόλυση του από το
στρατόπεδο, όπου κρατούνταν όλοι σχεδόν οί πρόσφυγες
της χιτλερικής Γερμανίας υστέρα από την έκρηξη του πο-
λέμου, στίς αρχές του 1940, έγραψε ό Ββηίβπιΐη εκείνες
τίς «Θέσεις για την Ιστορία», στίς όποιες ολοκληρώνεται
ή αφύπνιση του μετά από το σοκ του συμφώνου Χίτλερ
-Στάλιν. Σάν απάντηση στο παραπάνω σύμφωνο τίς διά-
βασε τότε στον σύντροφο του πεπρωμένου καί παλιό γνω-
στό του, το συγγραφέα 8οπΐ3 ΜοΓ^βηδίθΛΠ» (ββΓΒΐιοηΊ
8ο/7θ/θπ?, Ό Ι/Ι/θ/ίβΛ Ββη]3ηηίη καί ό άγγελος του, στο:
Για την επικαιρότητα του Ι/ν.ββη/3Π7/π. Έπ' ευκαιρία των
όγδοντάχρονων του ββη/3Α7ΐ/π, 1972).
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ΟΊ υπάρχουσες σημειώσεις καί προεργασίες για τίς
«Θέσεις για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας» έχουν εξαιρετικά
αποκλίνοντα χαρακτήρα. "Ενα μέρος τους αποτελεί παρα-
λειπόμενα με τη στενή έννοια του ορού: σημειώσεις, πού
έχουν συναφή θέματα με τίς Θέσεις καί προκύψαν ταυτό-
χρονα με την εργασία σ' αυτές, πού δεν ήταν όμως καθό-
λου ή σε λίγες μόνο διατυπώσεις δυνατό να συνδεθούν
συντακτικά με την τελευταία μορφή των Θέσεων. Υπάρ-
χουν εκτός απ' αυτές προστάδια επιμέρους Θέσεων, τα ό-
ποια εμφανίζουν μια λιγότερο ή περισσότερο εμφανή ταύτι-
ση με την οριστική διαμόρφωση' σε μερικά προστάδια το
κείμενο μιας Θέσης έχει μοιραστεί σε περισσότερες, σε
άλλα έχει συμπτυχθεϊ το κείμενο δυο Θέσεων σε μία. Τα
κείμενα καί αποσπάσματα, πού ήταν υπογραμμισμένα στο
χειρόγραφο από τον Ββη]3ΐϊΐίη, έχουν μπει σε αγκύλες.

1. Τα παραλειπόμενα πού ακολουθούν συνόδευαν σαν ένα
κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερο ντοσιέ την τελευταία μορφή
των Ίστορικοφιλοσοφικών Θέσεων. Αυτά τα κείμενα θα
χρησιμοποιούνταν ενδεχόμενα σε μια παραπέρα επεξεργα-
σία, γιατί ό Ββη/3ΠΊίη δεν θεωρούσε την τελική μορφή του
έργου κατάλληλη για δημοσίευση.

Για τη μεσιανική ακινητοποίηση του γεγονότος θα
μπορούσε να προταθεί ό ορισμός του «κλασικού στυλ»
του ΡοοίΙΙοη: Πρόσκαιρη στιγμή της πλήρους κατοχής
των μορφών, εμφανίζεται... σαν φευγαλέα ευτυχία, σαν
την ακμή* των Ελλήνων" «ή φάλαγγα του ζυγοΰ δεν τα-
λαντεύεται πια παρά αμυδρά. Αυτό πού προσδοκώ δεν
είναι να την δω σε λίγο να ξαναγέρνει, ακόμα λιγότερο ή
στιγμή της απόλυτης σταθερότητας, αλλά, μέσα στο
θαΰμα αυτής της διστακτικής ακινησίας, το ελαφρό
σκίρτημα, το ανεπαίσθητο, πού μου υποδηλώνει την ΰ-
παρξή της». Ηβηπ ΡοοίΙΙοπ, Ζωή των μορφών, Παρίσι
1934.
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* ακμή (ελληνικά στο πρωτότυπο): τμήμα του ζυγοϋ πού στηρί-
ζει τη φάλαγγα (σ.τ.μ.).

**Αριθμός του χειρογράφου από το αρχείο του
(σ.τ.μ.).
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Ό ΡοείΙΙοη για το έργο τέχνης: «Τη στιγμή πού γεννιέ-
ται, είναι φαινόμενο ρήξης. Μια τρέχουσα έκφραση μας
κάνει να το αισθανθούμε ζωηρά: Το «σημαδεύω την επο-
χή» δεν σημαίνει παρεμβαίνω παθητικά στη χρονολογία,
σημαίνει επισπεύδω τη στιγμή». Ζωή των μορφών, Παρί-
σι 1934.
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Ή·μέ την εμβάθυνση έσωτερίκευση του συμβάντος ε-
ξυπηρετεί τελικά την αναπαράσταση του. Ή τάση για
την τελευταία δεν ακολουθεί δίχως αντίκρυσμα τόσο πι-
στά μια θετικιστική αντίληψη της Ιστορίας (πράγμα φα-
νερό στον ΕάίίΆΓύ Μβγβή. Ή προβολή του παρελθόντος
στο παρόν είναι ανάλογη στο χώρο της Ιστορίας με την
αντικατάσταση πανομοιότυπων σχηματισμών στίς μετα-
βολές του κόσμου των σωμάτων. Ή τελευταία αναδεί-
χτηκε από τον ΜβνβΓδΟΠ σαν ό θεμέλιος λίθος των φυσι-
κών επιστημών («Για την ερμηνεία των επιστημών», Πα-
ρίσι 1921). Ή πρώτη αποτελεί την πεμπτουσία του σύμ-
φωνα με το πνεύμα του θετικισμού δντως «επιστημονι-
κού» χαρακτήρα της ιστορίας. Εξαγοράζεται αυτός με
την ολοκληρωτική απάλειψη όλων, δσων υπενθυμίζουν
σαν μνήμες τον πρωταρχικό τους προορισμό. Ή ψεύτικη
ζωηρότητα της αναπαράστασης, ό παραμερισμός κάθε
απόηχου «διαμαρτυρίας» από την ιστορία, χαρακτηρίζει
την οριστική υποταγή της στη σύχρονη επιστημονική αν-
τίληψη.

Με άλλα λόγια: ή προέλευση επινόησης «νόμων» για
την εξέλιξη των γεγονότων στην Ιστορία, δεν αποτελεί
τον μοναδικό κι ακόμα λιγότερο τον πιο έντεχνο τρόπο
για την εξομοίωση της ιστοριογραφίας με τίς φυσικές επι-
στήμες. Ή αντίληψη, δτι καθήκον του Ιστορικού είναι ή
«αναπαράσταση» του παρελθόντος, ενέχεται για τίς ίδιες
υπόγειες βλέψεις καί μπορεί βέβαια να διαγνωστεί πολύ
δυσκολώτερα.
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Χ ν ΐ ΐ α

|Μέ την αντίληψη της αταξικής κοινωνίας έκανε ό
Μ3ΓΧ εγκόσμια την αντίληψη του μεσιανικοΰ χρόνου.
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Καί καλά μέχρι εδώ. Το κακό αρχίζει με την εξύψωση αυ-
τής της αντίληψης από τη σοσιαλδημοκρατία σε «ιδανι-
κό». Το ιδανικό ορίζεται στη νεοκαντιανή θεωρία σαν
«άτέρμον πρόβλημα». Καί αυτή ή θεωρία υπήρξε ή φιλο-
σοφία — οδηγός του Σοσιαλδημοκρατικοϋ Κόμματος —
από τον δοΐιιτπςΚ καί τον 5ί30ΙΙθΓ μέχρι τον Ν3ίθφ καί
τον νοΓίδηοίΘΓ. Με τον ορισμό της αταξικής κοινωνίας
σαν ατέρμονος προβλήματος, μεταβάλλεται ό κενός καί
ομογενής χρόνος σε ένα είδος προθαλάμου, στον όποιο
μπορεί κανείς να περιμένει λιγότερο ή περισσότερο ήσυ-
χος την είσοδο της επαναστατικής κατάστασης. Δεν υ-
πάρχει στην πραγματικότητα ούτε μια στιγμή πού να μην
μεταφέρει τη δική της επαναστατική δυνατότητα — επι-
ζητεί μόνον αυτή τον ορισμό της σαν ειδικής, δυνατότη-
τας δηλαδή για μια ριζικά καινούρια λύση μπροστά σε έ-
να ριζικά καινούριο πρόβλημα. Ή ιδιαίτερη επαναστατι-
κή δυνατότητα κάθε ιστορικής στιγμής επιβεβαιώνεται
στον επαναστάτη στοχαστή αναδυόμενη από την πολιτι-
κή κατάσταση. Δεν του επιβεβαιώνεται δμως λιγότερο
με την εξουσία - κλειδί αυτής της στιγμής πάνω σε ένα
εντελώς συγκεκριμένο, κλειστό μέχρι τότε θάλαμο του
παρελθόντος. Ή είσοδος σ' αυτό το θάλαμο συμπίπτει α-
πόλυτα με την πολιτική δράση" καί είναι ή πρώτη εκείνη,
μέσω της οποίας αναδεικνύεται ή τελευταία, δσο κι αν εί-
ναι πάντοτε έξολοθρευτική, σαν μεσιανική' (Ή αταξική
κοινωνία δεν αποτελεί την τελική επιδίωξη της εξέλιξης
στην Ιστορία, αλλά την τόσες φορές αποτυχημένη, επιτέ-
λους πραγματωθεΐσα διακοπή της).|
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Ό Ιστορικός ύλιστής, πού ασχολείται με τη δομή της ι-
στορίας, κάνει με τον τρόπο του ένα είδος φασματικής α-
νάλυσης. "Οπως εντοπίζει ό φυσικός το υπεριώδες στο η-
λιακό φάσμα, έτσι διαπιστώνει αυτός μια μεσιανική δύ-
ναμη στην ιστορία. "Οποιος θέλει να μάθει σε ποια κατά-
σταση βρίσκεται ή «απολυτρωμένη ανθρωπότητα», σε
ποιους δρους υπόκειται ή εμφάνιση αυτής της κατάστα-
σης, καί πότε μπορεί κανείς να υπολογίζει σ' αυτήν, θέτει
ερωτήματα, πού δεν έχουν απάντηση. Θα μπορούσε το ί-
διο καλά να ζητήσει πληροφορίες, για το τί χρώμα έχουν
οί υπεριώδεις ακτίνες.
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Ό ΜΘΓΧ αναφέρει, 6τι οί επαναστάσεις είναι η ατμομη-
χανή της παγκόσμιας ιστορίας. Άλλα τα πράγματα είναι
ϊσως εντελώς διαφορετικά. Είναι ίσως οί επαναστάσεις
το τράβηγμα του φρένου ανάγκης από το ανθρώπινο γέ-
νος, πού ταξιδεύει σ' αυτό το τραίνο.
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Μπορεί κανείς να κατονομάσει στο έργο του ΜΒΓΧ
τρεις θεμελιώδεις έννοιες καί να θεωρήσει το σύνολο του
θεωρητικού εξοπλισμού του έργου του σαν απόπειρα σύν-
τηξης αυτών των τριών εννοιών. Πρόκειται για την ταξι-
κή πάλη, για την πορεία της Ιστορικής διαδικασίας (την
εξέλιξη) καί για την αταξική κοινωνία. Ή δομή της θεμε-
λιώδους σκέψης του ΜΆΓΧ έχει ως εξής: μέσω μιας σει-
ράς ταξικών αγώνων φθάνει ή ανθρωπότητα στην πορεία
της Ιστορικής εξέλιξης στην αταξική κοινωνία. — Άλλα
ή αταξική κοινωνία δεν μπορεί να προβληθεί σαν το τέρ-
μα μιας Ιστορικής εξέλιξης — Από αυτή τη λαθεμένη θε-
ώρηση πρόκυψε μεταξύ άλλων στους επιγόνους ή αντίλη-
ψη μιας «επαναστατικής κατάστασης», πού δεν πρόκει-
ται δπως είναι γνωστό να εμφανιστεί ποτέ. — Στήν έν-
νοια της αταξικής κοινωνίας πρέπει να αποδοθεί πάλι ή
αυθεντική μεσιανική της μορφή, καί μάλιστα για το συμ-
φέρον της επαναστατικής πολιτικής του ίδιου του προλε-
ταριάτου.

1103

«Ή επανάσταση είναι ή ατμομηχανή της παγκόσμιας
ιστορίας» (Οί ταξιδιώτες στο βαγόνι)

Ή εμπιστοσύνη στην ποσοτική συσσώρευση βασίζεται
τόσο στην άκαμπτη πίστη στην εξέλιξη δσο καί στην εμ-
πιστοσύνη προς τη «μαζική βάση»

Ίστορικοφιλοσοφική καί πολιτική έκταση της έννοιας
της έπαναστροφής. Ή ήμερα της Κρίσης είναι ένα
στραμμένο προς τα πίσω παρόν

Μεθοδική ερμηνεία της αντιπαράθεσης της εκάστοτε
διαμορφωμένης εποχής με την προϊστορία, δπως υπάρχει
τόσο στην εργασία για το φίλμ (με τη μορφή της πολιτι-
στικής αξίας), δσο καί σ' εκείνη για τον ΒθυοΙθίΒίΓβ (με
τη μορφή της 31ΙΓ3*). Χάρη σ' αυτή την αντιπαράθεση ή έ·

* αίγλη, περιβάλλουσα ατμόσφαιρα (σ.τ.μ.).
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κάστοτε πραγματωθεΐσα εποχή γίνεται αλληλέγγυα με το
άμεσο παρόν του Ιστοριογράφου.
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2. "Ολες οί παρακάτω προεργασίες των «Θέσεων για τη
Φιλοσοφία της Ιστορίας» βρέθηκαν στίς σημειώσεις πού
άφησε ό Ββ/7/3/77/Π, τοποθετημένες, λίγο ή πολύ τυχαία σε
ντοσιέ ή διάσπαρτες σε χειρόγραφα άλλης προέλευσης.
Ακολουθεί αρχικά μια σειρά κειμένων, πού λόγω του κοι-
νοϋ τίτλου τους «Νέες Θέσεις» φαίνεται, πώς ανήκαν κά-
ποτε σε μια ενότητα.

Νέες Θέσεις Β

Ή Ιστορία ασχολείται με αλληλουχίες καί με ποικιλό-
τροπα έξυφασμένες αλυσίδες αιτίων. Άλλα αφού παρέ-
χει μια έννοια για τη θεμελιώδη δυνατότητα κατά λέξη α-
πόδοσης του αντικειμένου της, πρέπει αυτή ή έννοια να
εκφράζει στην ανώτερη της μορφή μια στιγμή της ανθρω-
πότητας. Ό χρόνος πρέπει να είναι ακινητοποιημένος
μέσα σ' αυτή τη στιγμή|.

Ή διαλεκτική εικόνα είναι ή αστραπή μιας σφαίρας,
πού διασχίζει ολόκληρο τον ορίζοντα του παρελθόντος.

Ιστορική σύνθεση του παρελθόντος σημαίνει: ανα-
γνώριση στο παρελθόν εκείνου, πού προβάλλει μαζί με το
στερέωμα μιας καί μοναδικής στιγμής. Ή ιστορική ανα-
γνώριση είναι δυνατή αποκλειστικά καί μόνον μέσα στην
ιστορική στιγμή. Άλλα ή αναγνώριση μέσα στην ιστορι-
κή στνγμή αποτελεί πάντοτε αναγνώριση μιας στιγμής.
Καθώς συμπτύσσεται το παρελθόν σε μια στιγμή — σε
μια διαλεκτική εικόνα — βρίσκει αυτή πρόσβαση στην α-
κούσια μνήμη της ανθρωπότητας].

| Ή διαλεκτική εικόνα πρέπει να ορισθεί σαν ή ακού-
σια μνήμη της απολυτρωμένης ανθρωπότητας|.

Ή αντίληψη μιας παγκόσμιας ιστορίας είναι συνδεδε-
μένη με εκείνες της εξέλιξης καί του πολιτισμού. Για να
καταταχθεί το σύνολο των στιγμών της Ιστορίας της αν-
θρωπότητας στην αλυσίδα της εξέλιξης, πρέπει να μπουν
αυτές στον κοινό παρανομαστή του πολιτισμού, της δια-
φώτισης, του αντικειμενικού πνεύματος, εκείνης ή της
άλλης πάντοτε ονομασίας.
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Νέες Θέσεις Ο

Μπορεί να γίνεται λόγος για μια εξέλιξη, μόνο όταν
γλιστρά ή ιστορική πορεία ομαλά σαν νήμα μέσα από τα
χέρια του ιστορικού. "Αν είναι όμως αυτή μια καταξεφτι-
σμένη καί σε χιλιάδες τούφες ξεπλεγμένη τριχιά, πού
κρέμεται όμοια με λυμένες πλεξίδες, δεν έχει τότε καμιά
τους τη συγκεκριμένη της θέση, πρίν να παρθούν όλες
μαζί καί να πλεχθοϋν σε στολίδι του κεφαλιού.

Ή βασική σύλληψη του Μύθου είναι ό κόσμος σαν τι-
μωρία — ή τιμωρία, πού δημιουργεί πρώτα ή ίδια το αξιό-
ποινο. Ή αιώνια επιστροφή αποτελεί την προβαλλόμενη
στην οικουμένη ποινή του σχολικού σωφρονισμού: ή αν-
θρωπότητα οφείλει να αντιγράψει το κείμενο της απειρά-
ριθμες φορές (ΡβυΙ ΕΙυ3Γ<± Επαναλήψεις, 1922).

|Ή αιωνιότητα των τιμωριών της Κόλασης έσπασε τη
φοβερότερη ίσως αιχμή της αρχαίας ιδέας για την αιώνια
επαναφορά. "Αντικαθιστά ή πρώτη την αιωνιότητα μιας
περιστροφής με την αιωνιότητα των βασάνων].

Σκεπτόμενος για άλλη μια φορά στον δέκατο ένατο
αιώνα την ιδέα της αιώνιας επαναφοράς, σκιαγραφεί ό
Νίθίζδοίίβ εκείνο, με το όποιο ολοκληρώνεται πια το
ρυθμικό πεπρωμένο. Γιατί ουσία του μυθικού γεγονότος
είναι ή επιστροφή (Σίσυφος, Δαναίδες).
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Νέες Θέσεις Η

Ό διαμελισμός σε πραγματιστική ιστορία θα αποβεί α-
νώφελος στην ιστοριογραφία του πολιτισμού. Δεν απο-
τυγχάνει κατά τα αλλά ή πραγματιστική αντίληψη της Ι-
στορίας στις ενδεχόμενες απαιτήσεις, πού θέτει ή «αυ-
στηρή επιστήμη» στο όνομα του νόμου αιτίου καί αιτια-
τού. Αποτυγχάνει με τη μετάθεση της Ιστορικής προο-
πτικής. "Ενας χρόνος, πού δεν είναι πια Ικανός να διασα-
φηνίσει με αυθεντικό τρόπο τίς θέσεις κυριαρχίας του,
δεν έχει πια παραμικρή σχέση με τη διασάφηση, πού απέ-
βαινε σε όφελος των παρωχημένων θέσεων κυριαρχίας.

|Το υποκείμενο, πού ίστοριογραφεϊ, ανήκει δικαιωμα-
τικά σ' εκείνο το τμήμα της ανθρωπότητας, του οποίου ή
αλληλεγγύη αντιλαμβάνεται κάθε καταπιεζόμενο' α' έ-

3?

κείνο το τμήμα,, πού μπορεί να μπει στο μεγαλύτερο θεω-
ρητικό κίνδυνο, γιατί έχει στην πράξη ελάχιστα να
χάσει |.,

|Δέν είναι κάθε παγκόσμια ιστορία αντιδραστική. 'Αλ-
λά ή παγκόσμια ιστορία χωρίς κατασκευαστικό αξίωμα
είναι. Το κατασκευαστικό αξίωμα της παγκόσμιας ιστο-
ρίας επιτρέπει την αντιπροσώπευση της στην επιμέρους.
Είναι με αλλά λόγια ένα μοναδολογικό...|

Ή ιδέα της πεζογραφίας συμπίπτει με τη μεσιανική ι-
δέα της παγκόσμιας ιστορίας (Ι_θ58Κονν!).
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Νέες Θέσεις Κ

«Ή οργάνωση του πεσιμισμοϋ έχει τη σημασία... της
ανακάλυψης στο χώρο της πολιτικής δραστηριότητας...
του χώρου της εικόνας. Ή εξακρίβωση δμως αύτοϋ του
χώρου της εικόνας με την περισυλλογή δεν είναι πια κα-
θόλου δυνατή... Αυτός ό αναζητούμενος χώρος της εικό-
νας... ό κόσμος της πολύπλευρης καί ολοκληρωμένης ε-
πικαιρότητας» (Σουρρεαλισμός).

Ή απολύτρωση είναι το δριο της εξέλιξης.
Ό μεσιανικός κόσμος είναι ό κόσμος της πολύπλευ-

ρης καί ολοκληρωμένης επικαιρότητας. Σ' αυτόν μόνο
διακρίνεται ή ύπαρξη μιας παγκόσμιας ιστορίας. "Οχι δ-
μως με τη μορφή του γραπτού, αλλά με εκείνη του εορτα-
σμού. Ό τελευταίος έχει καθαρθεΐ από κάθε πανηγυρι-
σμό. Δεν γνωρίζει κανενός είδους εορταστικά τραγού-
δια. Γλώσσα του είναι ό απελευθερωμένος πεζός λόγος,
πού έχει σπάσει τα δεσμά της γραφής. (Ή ιδέα της πεζο-
γραφίας συμπίπτει με τη μεσιανική της παγκόσμιας ιστο-
ρίας^ Δες στον «Αφηγητή» *: οι μορφές της λογοτεχνι-
κής πεζογραφίας σαν το φάσμα των ιστορικών).]

|Το πολυάριθμο των «ιστοριών» είναι συγγενέστατο,
αν όχι ταυτόσημο, με το πολυάριθμο των γλωσσών. Ή
παγκόσμια ιστορία με τη σημερινή έννοια δεν αποτελεί
πάντοτε παρά ένα είδος έσπεράντο. (Διατυπώνει την ελ-
πίδα του ανθρώπινου γένους το 'ίδιο καλά με το όνομα ε-
κείνης της παγκόσμιας γλώσσας).|
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·* Δοκίμιο του ΒβΠ]3ηηίη, δημοσιευμένο το 1936 (σ.τ.μ.).
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3. Παρατίθεται στη συνέχεια μια σειρά κειμένων, πού έ-
χουν κοινό ένα ιδιαίτερο τίτλο.

Εισαγωγική παρατήρηση

Βιώνουμε μέσα στη μνήμη μια εμπειρία, που μδς απα-
γορεύει μια ριζικά μη θεολογική αντίληψη της ιστορίας,
όσο λίγο κι αν μας επιτρέπεται ή προσπάθεια καταγρα-
φής της με θεολογικούς δρους.

Ή σκέψη μου συμπεριφέρεται στη θεολογία δπως το
στυπόχαρτο στη μελάνη. Είναι εντελώς διαποτισμένη
άπ' αυτήν. "Αν ακολουθούσαμε δμως το στυπόχαρτο,
δεν θα απέμενε τίποτε από δσα έχουν γραφεί.

| Υπάρχει μια αντίληψη για το παρόν, σύμφωνα με την
οποία απεικονίζει αυτό το (καθορισμένο) αντικείμενο
μιας προφητείας. Αυτή ή αντίληψη αποτελείτο (συμπλή-
ρωμα) αντίστοιχο εκείνης για την ιστορία, ή οποία προ-
βάλλει αστραπιαία στο προσκήνιο. Είναι από τη φύση
της πολιτική κι έτσι ορίζεται καί από τον Τυ^οί. Να λοι-
πόν ή εσώτερη έννοια της φράσης, δτι ό Ιστορικός είναι έ-
νας στραμμένος προς τα πίσω προφήτης. Στρέφει αυτός
την πλάτη στην ίδια την εποχή του' ή διορατική του ματιά
φλέγεται στη θέα των χανόμενων στο παρελθόν κορυφών
των προηγούμενων γεγονότων. Σ' αυτή τη διορατική μα-
τιά είναι ή εποχή της ευκρινέστερα παρούσα από ότι
στους σύγχρονους, πού «συμβαδίζουν»'μαζί της. |
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Προβλήματα μεθόδου III

Με τον ταχύ ρυθμό της τεχνικής, στην οποία αντιστοι-
χεί μια εξίσου ταχεία παρακμή της παράδοσης, το τμήμα
του συλλογικού ασυνείδητου, ή αρχαϊκή μορφή μιας επο-
χής, ανέρχεται στην επιφάνεια πολύ γρηγορότερα από
πρίν, στη διάθεση κιόλας της αμέσως επόμενης. Να λοι-
πόν ή καταγωγή της σουρρεαλιστικής θεώρησης της Ι-
στορίας.

[Στή μορφή των καινούριων μέσων παραγωγής, πού ε-
ξακολουθεί αρχικά να κυριαρχείται από εκείνη των πα-
λιών (Μ3ΓΧ), αντιστοιχεί στο εποικοδόμημα μια ονειρική
συνείδηση, οπού διαπλάθεται το καινούριο με φανταστι-
κά χαρακτηριστικά. Ό ΜίοΙιβίΘί: «Κάθε εποχή όνειρεύε-
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ται την επόμενη». Τίποτε καινούριο δεν προκύπτει χωρίς
αυτή τη φανταστική προδιαμόρφωση στην ονειρική συ-
νείδηση. Οι εμφανίσεις του δεν διαπιστώνονται δμως μό-
νο στην τέχνη. Ό δέκατος ένατος αιώνας χαρακτηρίζε-
ται από το δτι ξεπερνά ή φαντασία τα δρια σ' όλους τους
χώρους.

467

Το ζήτημα της παράδοσης Ι|
Ή διαλεκτική σε στασιμότητα

(Θεμελιώδης απορία: «Ή παράδοση σαν το ασυνεχές
αυτοϋ πού υπήρξε σε αντίθεση με την ιστορία σαν του συ-
νεχούς των γεγονότων» — «"Ας δεχθούμε, δτι ή συνεκτι-
κότητα της παράδοσης είναι φαινομενική. Γεννά δμως
τότε το αδιάλειπτο ακριβώς αυτοϋ του φαινομενικά αδιά-
λειπτου τη συνεκτικότητα του τελευταίου»).

(Θεμελιώδης απορία: «Ή ιστορία των καταπιεσμένων
αποτελεί ένα ασυνεχές» — «Καθήκον της ιστορίας είναι
ή πρόσκτηση της παράδοσης των καταπιεσμένων».)

Παραπέρα γι' αυτές τίς απορίες: «Το συνεχές της ιστο-
ρίας είναι εκείνο των καταπιεστών. Ενώ ή αντίληψη του
συνεχούς ισοπεδώνει τα πάντα, αποτελεί ή αντίληψη του
ασυνεχούς το θεμέλιο της αυθεντικής παράδοσης».
| Ή συνείδηση του ιστορικού ασυνεχούς είναι το χαρα-
κτηριστικό των επαναστατικών τάξεων τη στιγμή της
δράσης τους. Υπάρχει από την άλλη ή στενότερη σχέση
μεταξύ της επαναστατικής δράσης μιας τάξης καί της
αντίληψης, πού έχει αυτή ή τάξη (όχι μόνο για την επερ-
χόμενη, αλλά καί) για την προγενέστερη ιστορία. Αυτό α-
ποτελεί μια φαινομενική μόνον αντίφαση: ή Γαλλική Ε-
πανάσταση έπαναστράφηκε πάνω από το χάσμα δύο χι-
λιετιών στη ρωμαϊκή δημοκρατία.
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Το ζήτημα της παράδοσης II

Στό προλεταριάτο δεν αντιστοιχούσε στη συνείδηση
της νέας διακύβευσης καμιά ιστορική αντιστοιχία. Δεν
υπήρχε καμιά μνήμη. (Αποπειράθηκαν να τη δημιουργή-
σουν τεχνητά, σε έργα όπως «Ή ιστορία των αγροτικών
πολέμων» του ΖίιπηηθΓΓΤΊβηη κ.ά., πράγμα δμως πού α-
ποδείχθηκε αναποτελεσματικό).
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(Είναι ή παράδοση των καταπιεσμένων, στην οποία
εμφανίζεται ή εργατική τάξη σαν ή τελευταία υποδουλω-
μένη, σαν ή εκδικήτρια καί σαν ή άπελευθερώτρια τάξη.
Αυτή ή συνείδηση εγκαταλείφθηκε ευθύς εξ αρχής από τη
Σοσιαλδημοκρατία. Εισήγαγε ή τελευταία στην εργατική
τάξη το ρόλο του λυτρωτή των μελλουσών γενεών. Της ά-
πέκοπτε έτσι τον Ιμάντα της δύναμης της. Ή τάξη ξέμα-
θε σιγά - σιγά με τέτοια διδασκαλία καί το μίσος καί την
ικανότητα αυτοθυσίας. Γιατί τρέφονται καί τα δύο περισ-
σότερο από την αυθεντική εικόνα των υποδουλωμένων
προγόνων παρά από την ιδεώδη εικόνα των απελευθερω-
μένων απογόνων. Στίς αρχές της Ρωσικής Επανάστα-
σης ή συνείδηση τους διατηρούνταν ζωντανή. Ή φράση
«καμιά δόξα στο νικητή, κανένα έλεος στους ηττημέ-
νους» είναι τόσο συγκλονιστική, επειδή εκφράζει περισ-
σότερο μια αλληλεγγύη στους νεκρούς αδελφούς παρά
μια στους απογόνους. — «Αγαπώ το γένος των προσε-
χών αιώνων», γράφει ό νεαρός ΗόΙοΙθίΊίη. Δεν αποτελεί
δμως αυτό ταυτόχρονα μια ομολογία της έμφυτης αδυνα-
μίας της γερμανικής αστικής τάξης; |
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Το Τώρα της δυνατότητας αναγνώρισης

Ή φράση, ότι ό ιστορικός είναι ένας στραμμένος προς
τα πίσω προφήτης, μπορεί να εννοηθεί με δύο τρόπους.
Αυτός πού έρχεται αμέσως στο νου δημιουργεί την εντύ-
πωση, πώς μεταφερόμενος πίσω σε ένα απομακρυσμένο
παρελθόν, προφητεύει ό ιστορικός, τί είδους μέλλον θα
προδιαγραφόταν σ' εκείνο, ενώ δμως έχει γίνει επίσης
παρελθόν. Αυτή ή θεώρηση αντιστοιχεί με απόλυτη ακρί-
βεια στην ιστορική θεωρία της έσωτερίκευσης, πού έκ-
φρασε ό ΡυδίβΙ άβ Οουίθηςθδ με την προτροπή: "Αν θέ-
λετε να ξαναζήσετε μια εποχή, ξεχάστε δσα γνωρίζετε
πώς έγιναν μετά άπ' αυτήν. — Μπορεί δμως να ερμηνευ-
θεί ή φράση καί εντελώς διαφορετικά καί να εννοηθεί ως
εξής: ό ιστορικός στρέφει την πλάτη στην ϊδια την εποχή
του καί ή προφητική του ματιά φλέγεται στη θέα των χα-
νόμενων ολοένα βαθύτερα στο παρελθόν κορυφών των
προηγούμενων ανθρώπινων γενεών. Σ' αυτήν ακριβώς
την προφητική ματιά είναι ή εποχή της πολύ ευκρινέστε-
ρα παρούσα, από δτι στους σύγχρονους, πού «συμβαδί-
ζουν» μαζί της. Δεν προσδιορίζει άδικα ό Τυτςοί την έν-
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νοια ενός παρόντος, πού απεικονίζει το καθορισμένο αν-
τικείμενο μιας προφητείας, σαν ουσιαστικά καί ριζικά
πολιτική. «Πρίν προλάβουμε να ενημερωθούμε για μια
συγκεκριμένη κατάσταση πραγμάτων», λέει ό Τυτςοί,
«έχει αλλάξει αυτή ήδη πολλές φορές. Πληροφορούμα-
στε έτσι πάντοτε πολύ καθυστερημένα δσα έχουν συμβεί.
Καί μπορεί γι' αυτό το λόγο να ειπωθεί για την πολιτική,
δτι εξαρτάται επίσης από την πρόγνωση του παρόντος».
Αυτή ακριβώς ή αντίληψη του παρόντος αποτελεί το θε-
μέλιο της αυθεντικής ιστοριογραφίας. "Οποιος τριγυρίζει
στο παρελθόν, δπως σε μια παλιά αποθήκη, ψάχνοντας
εδώ κι εκεί για παραδείγματα κι αναλογίες, δεν έχει ιδέα
για το πόσα εξαρτώνται σε μια δοθείσα στιγμή από την έ-
πικαιροποίησή τους.
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Ή διαλεκτική εικόνα

("Αν θεωρηθεί ή ιστορία σαν ένα κείμενο, ισχύουν τότε
γι' αυτήν, δσα αναφέρει ένας νεώτερος συγγραφέας για
τη λογοτεχνία: το παρελθόν της έχει ενθέσει εικόνες, οί ό-
ποιες μπορούν να συγκριθούν με εκείνες, πού αποτυπώ-
νονται σε μια ευαίσθητη στο φως διαφάνεια. Μόνο το
μέλλον διαθέτει μεγεθυντές, αρκετά δυνατούς, για να επι-
τύχουν την προβολή της εικόνας σ' όλες τίς λεπτομέρειες
της. Μερικές πλευρές στον Μθπνθυχ ή στον Βουδδθ3υ
έχουν ένα μυστικό περιεχόμενο, πού δεν μπορεί να απο-
κρυπτογραφηθεί εντελώς από τους σύγχρονους αναγνώ-
στες — ΜοηςΙοηοΙ. Ή ιστορική μέθοδος είναι μια φιλο-
λογική, πού έχει σαν θεμέλιο το βιβλίο της ζωής. «Να ά-
ναγνωστεΐ αυτό πού δεν γράφηκε ποτέ», λέει ό Ηοίητοη-
ηδίίΐθΐ. Ό αναγνώστης, πού πρέπει να σκεφθούμε εδώ,
είναι ό αληθινός ιστορικός.)

|Το πολυάριθμο των Ιστοριών μοιάζει με το πολυάριθ-
μο των γλωσσών. Ή παγκόσμια ιστορία με τη σημερινή
έννοια δεν μπορεί να είναι πάντοτε παρά ένα είδος έσπε-
ράντο. Ή ιδέα της παγκόσμιας ιστορίας είναι μια μεσια-
νική.|

|Ό μεσιανικός κόσμος είναι ό κόσμος της πολύπλευ-
ρης καί ολοκληρωμένης επικαιρότητας. Σ' αυτόν μόνο
διακρίνεται ή ύπαρξη μιας παγκόσμιας ιστορίας. "Οχι δ-
μως με τη μορφή του γραπτού, αλλά με εκείνη του εορτα-
σμού. Ό τελευταίος έχει καθαρθεΐ από κάθε πανηγυρι-
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σμό. Δεν γνωρίζει κανενός είδους εορταστικά τραγού-
δια. Γλώσσα του είναι ό ολοκληρωμένος πεζός λόγος,
πού έχει σπάσει τα δεσμά της γραφής καί γίνεται κατα-
νοητός από δλους τους ανθρώπους (όπως ή γλώσσα των
πουλιών από τους ευνοούμενους της τύχης) — Ή ιδέα
της πεζογραφίας συμπίπτει με τη μεσιανική ιδέα της παγ-
κόσμιας Ιστορίας (οί μορφές της καλλιτεχνικής πεζογρα-
φίας σαν τον φάσμα των παγκόσμιων ιστορικών — στον
«Αφηγητή»).
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Κριτικές

Κριτική της εξέλιξης — για την αλληγορία —
Κριτική της ιστορίας του πολιτισμού καί της ιστορίας

της λογοτεχνίας
Κριτική της παγκόσμιας Ιστορίας
Κριτική της έσωτερίκευσης — Ιστορική κριτική — πε-

ρικοπή — κατηγορώ — εισαγωγή
Κριτική της αξιολόγησης
Κριτική της ιστορίας των υποδιαιρέσεων
Κριτική της θεωρίας της ατέρμονος εξέλιξης
Κριτική της θεωρίας της αυτόματης εξέλιξης
Κριτική της θεωρίας των πιθανών εξελίξεων σ' δλους

τους τομείς. Καμιά εξέλιξη στην τέχνη, σύμφωνα με το
προφητικό στοιχείο της. Διαφορά μεταξύ εξελίξεων της
χρηστότητας — που είναι δμως το κοινό μέτρο; — καί η-
θικών εξελίξεων, για τίς όποιες προσφέρονται σαν αντι-
κείμενα το μέτρο της καθαρής βούλησης, ό νοητός χαρα-
κτήρας!

Κριτική της θεωρίας της εξέλιξης στον ΜΆΓΧ. Όρισμός
έκεϊ της εξέλιξης με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-
νάμεων. Στίς τελευταίες συμπεριλαμβάνεται δμως ό άν-
θρωπος ή το προλεταριάτο. Παραγκωνίζεται έτσι απλά
καί μόνο το πρόβλημα του κριτηρίου.
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4. Τα κείμενα της επόμενης κατηγορίας στερούνται, σε αν-
τίθεση με εκείνα της προηγούμενης, ενός κοινού Ιδιαίτε-
ρου τίτλου.

Ό μεσιανικός κόσμος είναι ό κόσμος της πολύπλευ-
ρης καί ολοκληρωμένης επικαιρότητας. Σ' αυτόν μόνο
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διακρίνεται ή ύπαρξη μιας παγκοσμίας: ιστορίας.. "Ο,,τι
χαρακτηρίζεται σήμερα έτσι, δεν είναι πόντοι παρά ένα
είδος έσπεράντο. Δεν μπορεί να β'ρεθεϊ κάποιο αντίστοι-
χο της πρίν καταλαγιάσει ή σύγχυση, πού χρονολογείται
από το κτίσιμο του πύργου της Βαβέλ. Μια παγκόσμια ι-
στορία προϋποθέτει εκείνη τη γλώσσα, στην οποία θα
μπορούσε να μεταφραστεί ακέραιο κάθε κείμενο μιας
ζωντανής ή νεκρής. "Η καλύτερα είναι αυτή ή ίδια; ή πα-
ραπάνω γλώσσα. "Οχι[δμως με τη; μορφή του γραπτοΰ,
αλλά με εκείνη του εορτασμού. Ό τελευταίος έχει κα-
θαρθεϊ από κάθε πανηγυρισμό καί δεν γνωρίζει κανενός
είδους εορταστικά τραγούδια. Γλώσσα του είναι ή ιδέα
του ίδιου του πεζοϋ λόγου, κατανοητή από δλους τους
ανθρώπους, δπως ή γλώσσα των πουλιών από τους ευ-
νοούμενους της τύχης.

4*1

Ή αιώνια λυχνία είναι μια εικόνα αυθεντική ιστορικής
οντότητας. Αποτελεί την εικόνα τής,άπολυτρωμένης αν-
θρωπότητας — της φλόγας, πού θα ανάψει την ημέρα της
Κρίσης καί πού τρέφεται με δλα, δσα έχουν συμβεί κάπο-
τε ανάμεσα στους ανθρώπους.
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| Ή Μεγάλη Επανάσταση επανέλαβε λέξη προς λέξη
την αρχαία Ρώμη.

|Σχέση της άκαμπτης πίστης στην εξέλιξη με την εμπι-
στοσύνη στη μαζική βάση: ή ποσοτική συσσώρευση πρέ-
πει να πετύχει.

| Ή επανάσταση είναι ή ατμομηχανή της παγκόσμιας
ιστορίας, οί ταξιδιώτες στο βαγόνι. |

|Οί καταστροφικές τάσεις: γκρέμισμα της παγκό-
σμιας Ιστορίας, αποσύνδεση του έπικοΰ στοιχείου, καμιά
έσωτερίκευση του νικητή. Ή ιστορία πρέπει να καθαρθεΐ
ενάντια στο ρεΰμα. Ή ιστορία του πολιτισμού σαν τέτοια
εκπίπτει: πρέπει να ενσωματωθεί στην Ιστορία των ταξι-
κών αγώνων. |

(Παράδειγμα αυθεντικής ιστορικής αντίληψης: το
«Στούς απογόνους» *. Δεν ζητούμε από τους απογόνους
ευχαριστίες για τίς νίκες μας, αλλά την ανάμνηση των

* Ποίημα του ΒΓβοίΐί (σ.τ.μ.).
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ήττων μας|, Να τί σημαίνει παρηγοριά: ή παρηγοριά, πού
μπορεί να υπάρχει μόνο για εκείνους, οι όποιοι δεν ελπί-
ζουν πια στην παρηγοριά. |

«Συλλογιστεΐτε το σκοτάδι καί την παγωνιά. Στήν
κοιλάδα ετούτη, πού ηχεί -από τους θρήνους» (για την έ-
σωτερί'κευση του νικητή |

| Ή μόδα σαν πιστή αντιγραφή παρωχημένων
άμφιέσεων (Να ληφθεί ύπ' δψη το κρινολίνο καί στην ερ-
μηνεία της θέσης για τον ΒΙβηςίιί)
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Μια αντίληψη της ιστορίας, πού έχει απαλλαχθεί από
το σχήμα της προόδου μέσα σε ένα κενό καί ομογενή
χρόνο, θα επανέφερε επιτέλους ατό προσκήνιο τίς κατα-
στροφικές δυνάμεις του ιστορικού υλισμού, πού είναι για
τόσο μεγάλο διάστημα παραλυμένες. Θα κλονίζονταν έ-
τσι οι τρεις σημαντικότερες θέσεις του ίστορικισμοϋ. Το
πρώτο κτύπημα πρέπει να δοθεί στην ιδέα της παγκό-
σμιας ιστορίας. Ή αντίληψη, δτι ή ιστορία του ανθρώπι-
νου γένους συντίθεται από εκείνες των λαών, αποτελεί
σήμερα, δπου ή έννοια του δρου λαοί καλύπτεται από
σκοτάδι, τόσο εξαιτίας της τωρινής δομής τους, δσο καί
εξαιτίας της σημερινής σχέσης μεταξύ τους, ένα πρόσχη-
μα καθαρής διανοητικής οκνηρίας. (Ή ιδέα μιας παγκό-
σμιας Ιστορίας στηρίζεται καί εκπίπτει με την ιδέα μιας
παγκόσμιας γλώσσας. "Οσο διατηρούσε ή τελευταία
στην κατοχή της ένα θεμέλιο, εϊτε θεολογικό δπως στο
μεσαίωνα, εϊτε λογικό δπως τελευταία με τον Ι_βίβηίζ,
δεν ήταν ή παγκόσμια ιστορία κάτι αδιανόητο. Δεν μπο-
ρεί αντίθετα ή παγκόσμια ιστορία, δπως την έχουν χειρι-
στεί από τον προηγούμενο αιώνα, παρά να αποτελεί πάν-
τοτε ένα είδος έσπεράντο). — Σάν δεύτερο οχυρό του ί-
στορικισμοϋ πρέπει να θεωρηθεί ή αντίληψη, δτι ή ιστο-
ρία είναι κάτι άφηγήσιμο. Σέ μια υλιστική έρευνα θα εξο-
βελιστεί αναπότρεπτα στην πορεία της σύνθεσης το επι-
κό στοιχείο. Ή κατάλυση του επικού στοιχείου πρέπει να
επιχειρηθεί με τον τρόπο πού το έκανε ό ΜΒΓΧ, σαν συγ-
γραφέας, στο «Κεφάλαιο». Διέκρινε αυτός, δτι ή ιστορία
του κεφαλαίου είναι δυνατό να καταγραφεί μόνο με την
ατσάλινη εκτεταμένη σκαλωσιά μιας θεωρίας. Στή θεω-
ρητική σκιαγράφηση της εργασίας κάτω από την κυριαρ-
χία του κεφαλαίου, την οποία παρουσιάζει ό ΜΒΓΧ στο

έργο του, διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της ανθρωπό-
τητας με καλύτερο τρόπο, από δτι στα μνημειώδη καί
διεξοδικά, κατά βάση γεμάτα χλιδή έργα του ίστορικι-
σμοϋ. Είναι δυσκολώτερο να τιμηθεί ή μνήμη των ανωνύ-
μων παρά εκείνη των διασήμων, [τιμώμενων, χωρίς εξαί-
ρεση των ποιητών καί των στοχαστώ^. Ή ιστορική σύν-
θεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη τώ\> ανωνύμων, — Το
τρίτο προπύργιο του ίστορικισμοϋ είναι το πιο ισχυρό καί
απρόσβλητο. "Εχει τη μορφή της «έσωτερίκευσης του νι-
κητή». Οί εκάστοτε κυρίαρχοι αποτελούν τους κληρονό-
μους δλων, δσων νίκησαν κάποτε στην ιστορία. Ή έσω-
τερίκευση του νικητή αποβαίνει κάθε φορά προς όφελος
των εκάστοτε κυρίαρχων. Ό ιστορικός ύλιστής εκτιμά
αυτό το γεγονός. Υπολογίζει επίσης, δτι είναι καλά αι-
τιολογημένο. "Οποιος μέχρι σήμερα έχει κερδίσει τη νίκη
στίς χιλιάδες μάχες, πού διατρέχουν την ιστορία, παίρνει
μέρος στους θριάμβους των τώρα κυρίαρχων πάνω στους
τώρα υποταγμένους. Ή απογραφή των λαφύρων, πού εκ-
θέτουν οι πρώτοι μπροστά στους τελευταίους, δεν θα εξε-
ταστεί από τον ιστορικό ύλιστή παρά με πολύ κριτική
ματιά. Αυτή ή απογραφή καλείται πολιτισμός. Τα πολιτι-
στικά αγαθά, πού υποπίπτουν στην αντίληψη του ιστορι-
κού ύλιστή, έχουν χωρίς εξαίρεση μια καταγωγή, πού δεν
μπορεί αυτός να την παρατηρεί δίχως φρίκη. Δεν οφεί-
λουν την ύπαρξη τους στον κόπο των μεγαλοφυιών, πού
τα δημιούργησαν, αλλά καί στην ανώνυμη βαριά αναγ-
καστική εργασία των συγχρόνων τους. Δεν υπάρχει ποτέ
τεκμήριο πολιτισμού, πού να μην είναι ταυτόχρονα τε-
κμήριο βαρβαρότητας. Ό Ιστορικός ύλιστής τα απο-
ποιείται. Όφείλει να καθάρει ενάντια στο ρεύμα την Ιστο-
ρία — κι αν είναι ανάγκη καί με την τσιμπίδα της φωτιάς.Ι

447 καί 1094

(Δύναμη του μίσους στον ΜείΓΧ. Μαχητικότητα της ερ-
γατικής τάξης. Ή επαναστατική καταστροφή καί ή σκέ-
\(/η της απολύτρωσης να αποτελέσουν σύμπλεγμα. (Νθ-
Ι5θ1ΐ3]βν. Οί Δαιμονισμένοι).|

| Υπάρχει ή στενότερη σχέση μεταξύ της ιστορικής
δράσης μιας τάξης καί της αντίληψης, πού έχει αυτή δχι
μόνο για την επερχόμενη, αλλά καί την προγενέστερη ι-
στορία. Το παραπάνω έρχεται φαινομενικά μόνο σε αντί-
φαση με την διαπίστωση, δτι ή συνείδηση της ιστορικής
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ασυνέχειας αποτελεί το χαρακτηριστικό των επαναστα-
τικών τάξεων τη στιγμή της δράσης τους. Γιατί τότε δεν
υπάρχει λλειψη ιστορικών αντιστοιχιών: ή Ρώμη για τη
Γαλλική Επανάσταση. Στό προλεταριάτο ή παραπάνω
συνείδηση είναι διαταραγμένη: στη συνείδηση της νέας
διακύβευσης δεν αντιστοιχούσε καμιά ιστορική διασύν-
δεση, δεν υπήρχε καμιά μνήμη. Στήν αρχή αποπειράθη-
καν να την δημιουργήσουν τεχνητά (δες την Ιστορία των
αγροτικών πολέμων του ΖίιηιτίθΓηηδηη). Ενώ ή αντίληψη
του συνεχούς ισοπεδώνει τα πάντα, αποτελεί ή αντίληψη
του ασυνεχούς το θεμέλιο της αυθεντικής παράδοσης.
Πρέπει να αποκαλυφθεί ή σχέση της αίσθησης της νέας
αρχής με την παράδοση.
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[Το καταστροφικό ή κριτικό στοιχείο της Ιστοριογρα-
φίας μπαίνει σε ισχύ με την ρήξη της ιστορικής συνέ-
χειας. Ή αυθεντική Ιστοριογραφία δεν επιλέγει το αντι-
κείμενο της με ευκολία. Δεν απλώνει το χέρι να το πιά-
σει, το αποσπά ανατινάζοντας το από την Ιστορική πο-
ρεία. Αυτό το καταστροφικό στοιχείο της ιστοριογρα-
φίας πρέπει να θεωρείται σαν αντίδραση σε μια κατάστα-
ση κινδύνου, ή οποία απειλεί καί το μεταφερόμενο καί
τον παραλήπτη της παράδοσης, Σ' αυτή την κατάσταση
κινδύνου αντιτάσσεται ή ιστοριογραφία" μ' αυτή θα μπει
σε δοκιμασία ή ετοιμότητα του πνεύματος της. Σέ μια τέ-
τοια κατάσταση κινδύνου αστράφτει φευγαλέα ή διαλε-
κτική εικόνα. Ή τελευταία είναι ταυτόσημη με το ιστορι-
κό αντικείμενο" τεκμηριώνει τη ρήξη του συνεχούς. |

Ή τάση της διάσωσης είναι στην αυθεντική ιστοριο-
γραφία εξίσου έντονη με την τάση της καταστροφής. Α-
πό τί μπορεί όμως να διασωθεί κάτι πού ανήκει στο πα-
ρελθόν; "Οχι τόσο από την κακή φήμη καί την περιφρό-
νηση πού επισύρει, δσο από ένα συγκεκριμένο τρόπο με-
ταφοράς του. Ό τρόπος, με τον όποιο καταξιώνεται σαν
«κληρονομιά», ενδέχεται να του αποφέρει περισσότερα
δεινά, από δτι ή αφάνεια του.

Ή τρέχουσα αντίληψη της ιστορίας έχει σαν ενδόμυχη
επιθυμία τη διαμόρφωση μιας συνέχειας. Τονίζει εκείνα
τα σημεία του παρελθόντος, πού έχουν ήδη απονεκρωθεί
μέσω της επενέργειας το». Της διαφεύγουν τα σημεία,
στα όποια διακόπτεται ή παράδοση, καί έτσι τα άπόκρη-
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μνα βράχια κι οι αιχμές της, πού αποτελούν στήριγμα σ'
οποίον θέλει να τα ξεπεράσει.

473

Δεν έχουν έτσι τα πράγματα, ώστε να ρίχνει το παρελ-
θόν το φως του στο παρόν ή το παρόν το φως του στο πα-
ρελθόν" εικόνα είναι εκείνη ή κατάσταση, οπού παρελθόν
καί παρόν συναποτελοΰν ένα στερέωμα. Ενώ ή σχέση
του τότε με το τώρα είναι (συνεχής) καθαρά χρονική, ή
σχέση του παρελθόντος με το παρόν είναι διαλεκτική, με
απότομα άλματα.

|Ή απαστράπτουσα στο Τώρα της δυνατότητας ανα-
γνώρισης του εικόνα του παρελθόντος είναι σύμφωνα με
ένα παραπέρα ορισμό μια μνημική εικόνα. Μοιάζει λίγο
με τίς εικόνες του ίδιου του του παρελθόντος, πού παρου-
σιάζονται στον άνθρωπο τη στιγμή του κινδύνου. Αυτές
οι εικόνες έρχονται, όπως ξέρουμε, ακούσια. Ή ιστορία,
με μια αυστηρή έννοια του ορού, αποτελεί λοιπόν μια ει-
κόνα από την ακούσια μνήμη, μια εικόνα, πού εμφανίζε-
ται στο υποκείμενο της ιστορίας ξαφνικά τη στιγμή του
κινδύνου. Ή αρμοδιότητα του ιστορικού εξαρτάται από
την οξυμένη συνείδηση του για την κρίση, στην οποία πε-
ριέρχεται κάθε φορά το υποκείμενο της Ιστορίας. Αυτό
το υποκείμενο δεν είναι κατά κανένα τρόπο ένα υπερβα-
τικό, αλλά ή αγωνιζόμενη καταπιεσμένη τάξη στην πα-
ρακινδυνευμένη κατάσταση της. Ιστορική γνώση υπάρ-
χει μόνο γι' αυτήν καί μόνο κατά τη διάρκεια της ιστορι-
κής στιγμής. Με αυτό τον προσδιορισμό επικυρώνεται ή
εξάλειψη του έπικοϋ στοιχείου από την ιστοριογραφία.
Στήν ακούσια μνήμη δεν προσφέρεται — διακρίνεται έ-
τσι από την εκούσια — ποτέ μια διαδικασία, αλλά μόνο
μια εικόνα (Γι' αυτό καί ή «αταξία» σαν ό χώρος της ει-
κόνας της ακούσιας μνήμης.) |
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Το αξιοπερίεργο καί ή ουποεϋθ
| Ή θεολογία σαν καμπούρης νάνος, το διαφανές τρα-

πέζι του σκακιστή
Ή ελάχιστη εγγύηση, το κομμάτι άχυρου, από το ό-

ποιο άδράχνεται εκείνος πού πνίγεται
Όρισμός του παρόντος σαν καταστροφής" ορισμός ά-
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πό τη σκοπιά του μεσιανικοϋ χρόνου
Ό Μεσίας διακόπτει την ιστορία" δεν εμφανίζεται ό

Μεσίας στο τέλος μιας εξέλιξης
Τα παιδιά σαν αντιπρόσωποι του Παραδείσου
| Ή Ιστορία των καταπιεσμένων ένα ασυνεχές|
Το προλεταριάτο σαν διάδοχος των καταπιεσμένων ε-

ξάλειψη αυτής της συνείδησης στους μαρξιστές.
477

Ή εξέλιξη δεν έχει κανενός είδους αντιστοιχία με τη
διακοπή της ιστορίας. Αυτή ή διακοπή προδικάζεται από
τη θεωρία της αδιάκοπης τελείωσης.

Ή καταστροφή σαν το κλίμα αυθεντικού ανθρωπι-
σμού. (Ό Ρωυδί για την καλοσύνη.) Είναι πολύ εποικο-
δομητικό να παραβληθεί το καταστροφικό συναίσθημα
του Β3ΐιϋθΐ3ίΓθ με το πολιτικά καθορισμένο καταστρο-
φικό πάθος. Θα φανεί Ίσως έτσι εξασθενημένη ή κατα-
στροφική δύναμη του τελευταίου. Να απεικονιστεί από
την άλλη ή στάση του απέναντι στην ϋθ3ΠΠθ ΟυνβΙ σαν
αυθεντικός ανθρωπισμός μέσα στο κλίμα της καταστρο-
φής.

Σχέση μεταξύ οπισθοδρόμησης καί καταστροφής.
Λειτουργία της πολιτικής ουτοπίας: αναζήτηση με το

φανάρι της έκτασης πού κρίνεται άξια καταστροφής.
Ή δική μου ψυχολογία του καταστροφικού χαρακτή-

• ρα καί ή αντίστοιχη προλεταριακή για την κριτική του
ΒΙβηαυί
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' Ή μνήμη σαν το κομμάτι άχυρου.
|Ή καταστροφή είναι εξέλιξη, ή εξέλιξη είναι

καταστροφή!
Ή καταστροφή σαν το συνεχές της Ιστορίας
Ή ετοιμότητα του πνεύματος σαν ή σανίδα σωτηρίας"

ετοιμότητα του πνεύματος στη σύλληψη των φευγαλέων
εικόνων" ετοιμότητα του πνεύματος καί ακινητοποίηση

Να συνδεθεί ή ετοιμότητα του πνεύματος με το πάρα-
κάτω' τί σημαίνει το: ό ιστορικός πρέπει να είναι απερί-
σπαστος

Ηθική πιστοποίηση, λογοδοσία του ενδιαφέροντος για
την ιστορία

|Τό υποκείμενο της ιστορίας: οι καταπιεζόμενοι, όχι ή
ανθρωπότητα]
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Το συνεχές είναι εκείνο των καταπιεστών]
Ή ανατίναξη του παρόντος από το συνεχές του ίστο-

ρικοΰ χρόνου: καθήκον του ιστορικού|
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(Ερμηνεία του Αηςβίιΐδ Νονιΐδ: τα φτερά είναι πανιά.
Ό άνεμος, πού φυσά από τον Παράδεισο, αδιάκοπος μέ-
σα τους). Ή αταξική κοινωνία σαν προφυλακτήρας.

Τα \Λ/ίίίΚο καί δ3ΐ3ΐηβο* απεικονίζουν τίς εποχές τους
σαν εσωστρεφείς, «άμεσα κοντά στο θεό». "Οπως ανατι-
νάζουν αυτά τα μυθιστορήματα το συνεχές του χρόνου,
το ίδιο πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ή ιστοριογραφία.

Ό ΡίβυβθΓί είχε κατά τα φαινόμενα τη βαθύτερη δυ-
σπιστία απέναντι σ' όλες τίς αντιλήψεις για την ιστορία,
πού ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου
αιώνα. Σάν θεωρητικός της Ιστορίας υπήρξε μάλλον μη-
δενιστής.

|Οί επαναστάσεις συμβολικοποιοϋν τη ρήξη του συνε-
χούς εισάγοντας μια νέα χρονολόγηση. ΟΐΌΐηννθΙΙ.

Αναγκαιότητα μιας θεωρίας της ιστορίας, από την ο-
ποία θα είναι δυνατό να εξοβελιστεί ό φασισμός.

|Ή ιδέα της θυσίας δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς εκεί-
νη της απολύτρωσης. Απόπειρα παρότρυνσης της ερ-
γατικής τάξης στη θυσία. Δεν είχαν όμως την ικανότητα
να μεταδώσουν στο κάθε άτομο την αντίληψη, πώς είναι
αναντικατάστατο. Οί μπολσεβίκοι μεγαλούργησαν ομο-
λογουμένως κατά τη διάρκεια της ηρωικής περιόδου με
το αντίθετο: Καμιά δόξα στο νικητή, κανένα έλεος στον
ηττημένο.
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[Κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρέπει να αναπτυχθεί
ή έννοια του Ιστορικού χρόνου. |

| Ή έννοια του ιστορικού χρόνου έρχεται σε αντίθεση
με την αντίληψη ενός χρονικού συνεχούς.

Ή αιώνια λυχνία αποτελεί μια εικόνα αυθεντικής ι-
στορικής οντότητας. Επαναλαμβάνει κατά λέξη εκείνο
πού υπήρξε — τη φλόγα, πού άναψε κάποτε — έπ' άπει-
ρο, παρέχοντας του καινούρια ολοένα τροφή.

Ή ύπαρξη της αταξικής κοινωνίας δεν μπορεί να νοη-

* Μυθιστορήματα του ΡΙβυβθΐΙ (σ.τ.μ.).
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θεΐ στο ίδιο χρονικό διάστημα με τον αγώνα γι' αυτήν. Ή
αντίληψη δμως του παρόντος με την υποχρεωτική για
τον Ιστορικό έννοια ορίζεται αναγκαστικά μέσω καί των
δύο αυτών χρονικών διατάξεων. Χωρίς μια κατά κάποιο
τρόπο διευθετημένη εξέταση της αταξικής κοινωνίας δεν
υπάρχει από το παρελθόν παρά μόνο μια ιστορική κηλί-
δα. 'Από αυτή την άποψη συμμετέχει ή κάθε αντίληψη
του παρόντος στην αντίληψη της ημέρας της Κρίσης.
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Ή προφητική ματιά φλέγεται στη θέα του ταχύτατα ά-
πομακρυνόμενου παρελθόντος. Αποστρέφεται δηλαδή ό
προφήτης το μέλλον: διακρίνει τη μορφή του στο λυκό-
φως του παρελθόντος, πού σβύνει μέσα στη νύχτα των
προγενέστερων άπ' αυτόν εποχών. Ή παραπάνω προφη-
τική σχέση με το μέλλον συγκαταλέγεται απαραίτητα
στην προσδιορισμένη από τον ΜΆΓΧ στάση του ίστορι-
κοΰ, ό όποιος καθορίζεται από την επίκαιρη κοινωνική
κατάσταση.)

Θα έπρεπε ή κριτική καί ή προφητεία να θεωρηθούν
σαν οι κατηγορίες, οι όποιες προβάλλουν από κοινοΰ στη
«διάσωση» του παρελθόντος;

Πώς μπορεί να συμβιβαστεί ή κριτική στο παρελθόν με
τη διάσωση του;

Σύλληψη της αιωνιότητας των ιστορικών γεγονότων
σημαίνει ουσιαστικά στην αιωνιότητα του εφήμερου
τους.
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Τρεις τάσεις πρέπει να διεισδύουν βαθιά στα θεμέλια
της υλιστικής θεώρησης της ιστορίας: ή ασυνέχεια του ί-
στορικοϋ χρόνου' ή καταστροφική δύναμη της εργατικής
τάξης' ή παράδοση των καταπιεσμένων.

Ή παράδοση των καταπιεσμένων αναγορεύει την ερ-
γατική τάξη σε λυτρωτή. Το μοιραίο σφάλμα στην ιστο-
ρική θεώρηση της Σοσιαλδημοκρατίας υπήρξε το έξης: ή
εργατική τάξη έπρεπε να εμφανίζεται σαν λυτρωτής των
επερχομένων γενεών. Ή άπολυτρωτική δύναμη της οφεί-
λει πολύ περισσότερο να δοκιμάζεται στίς προηγούμενες
από αυτήν γενεές. (Ή λειτουργία της σαν εκδικήτριας α-
ναφέρεται παρόμοια στίς προηγούμενες γενεές.)]
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Ή «αξιολόγηση» αποτελεί έσωτερίκευση της κατα-
στροφής

Ή Ιστορία δεν έχει σαν καθήκον να γίνει μόνο κάτοχος
της παράδοσης των καταπιεσμένων, αλλά καί θεμελιω-
τής της

Να απελευθερωθούν οΐ καταστροφικές δυνάμεις, πού
εμπεριέχει ή ιδέα της απολύτρωσης.

Πεμπτουσία της ιστορικής γνώσης: ή πιο πρώιμη μα-
τιά στίς απαρχές.
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δ.,Σάν τελευταία κατηγορία ακολουθούν εκείνα τα κείμενα
του συνόλου των προεργασιών στίς ίστορικοφιλοσοφικές
Θέσεις, των οποίων ή παραλλαγή εμφανίζεται με πολύ χα-
ρακτηριστικό τρόπο. Προτάσσεται σε παρένθεση ό άριθ-

ταης κάθε αντίστοιχης θέσης.

(Ι)

Διαδιδόταν, λένε, για ένα χρονικό διάστημα ό μύθος
ενός αυτόματου μηχανισμού, πού ήταν κατασκευασμέ-
νος με τόσο θαυμαστό τρόπο, ώστε απαντούσε από μό-
νος του σε κάθε κίνηση ενός σκακιστή με τη σωστή αντί-
θετη κίνηση. Μια κούκλα με τουρκική φορεσιά, στο στό-
μα ένα ναργιλέ, καθόταν μπροστά στη σκακιέρα, πού
στηριζόταν σε ένα τραπέζι. "Ενα σύστημα καθρεπτών
δημιουργούσε την ψευδαίσθηση, δτι μπορεί κανείς να
διακρίνει μέσα από αυτό το τραπέζι. Στήν πραγματικό-
τητα καθόταν εκεί μέσα ένας καμπούρης νάνος, πού ή-
ταν πρωταθλητής στο σκάκι καί κατεύθυνε το χέρι της
κούκλας με νήματα, κάθε φορά πού έβρισκε την αντίθετη
κίνηση. "Οποιος ήθελε να αναμετρηθεί με την κούκλα,
μπορούσε να καθήσει στην άδεια καρέκλα, πού ήταν το-
ποθετημένη απέναντι της. Θα φανταζόμουν ένα αντίστοι-
χο αύτοΰ του μηχανισμού στη φιλοσοφία πολύ εύκολώτε-
ρα, από ότι την παράσταση της διαμάχης για την αυθεν-
τική αντίληψη της ιστορίας σαν παρτίδας μεταξύ δυο αν-
τιπάλων. Είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τη γνώμη μου,
να κερδίζει πάντοτε ή κούκλα, πού αποκαλείται από
τους φιλοσόφους υλισμός. Μπορεί αυτή δίχως άλλο να
αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όταν έχει εξα-
σφαλισμένες τίς υπηρεσίες της θεολογίας, πού είναι σή-
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μέρα οπωσδήποτε κοντή καί κακομυρφη καί δεν της δί-
νεται καμιά δυνατότητα να προβάλει στο προσκήνιο.

466

(V)

Ή αυθεντική εικόνα του παρελθόντος γλιστρά φευγα-
λέα. Το παρελθόν μπορεί να συλληφθεί μόνο σαν εικόνα,
πού χάνεται μια για πάντα από τον ορίζοντα αστράφτον-
τας τη στιγμή ακριβώς της αναγνώρισης του. Όφείλει
την αυθεντικότητα του στο εφήμερο του. Σ' αυτό συνί-
σταται ή μοναδική του δυνατότητα. Ακριβώς επειδή εί-
ναι ή αυθεντικότητα του παροδική καί σβύνει με μια
πνοή, εξαρτώνται πολλά από αυτήν. Γιατί παραμένει στη
θέση της ή λάμψη, πού έχει καλύτερες σχέσεις με την
αιωνιότητα.

440

(V)

«Ή αλήθεια δεν θα μας ξεφύγει» — τα λόγια αυτά,
γραμμένα από τον ΟοίΐίΠθά ΚθΙΙβΓ, εντοπίζουν με ακρί-
βεια το σημείο τομής της Ιστορικής απεικόνισης του ί-
στορικισμοϋ από τον ιστορικό υλισμό. Γιατί πρόκειται για
μια ανεπανάληπτη εικόνα του παρελθόντος, ή οποία α-
πειλεί με εξαφάνιση μπροστά σε κάθε παρόν, πού δεν α-
ναγνωρίζεται αναφορικά μ' αυτήν. Ή χαρμόσυνη είδηση,
την οποία μεταφέρει ό ιστορικός με ξέφρενο παλμό στο
παρελθόν, προέρχεται από ένα στόμα, πού τη στιγμή ϊ-
σως κιόλας πού ανοίγει, απευθύνεται στο κενό. Ή διά-
σωση του παρελθόντος, πού επιχειρείται από τον ιστορι-
κό, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε κάτι χαμένο τε-
λεσίδικα την επόμενη κιόλας στιγμή.

448

(VII καί Α)

Αυτό πού αποτελεί το θεμέλιο του με τόση άνεση αφη-
γούμενου ίστορικισμοϋ, είναι, αν εξετασθεί καλύτερα, ή
έσωτερίκευση. Ό Ρυ5ΐβΙ οΐθ Οουΐ3Π9θ5 την επικαλείται,
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συνιστώντας στους ιστορικούς, πώς αν θέλουν να ξανα-
ζήσουν μια εποχή, πρέπει να βγάλουν από το μυαλό τους
δλα, δσα πιθανόν γνωρίζουν από τη μετέπειτα εξέλιξη
της ιστορίας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος χαρακτηρι-
σμού της μεθόδου, στην οποία αντιπαρατίθεται ή υλιστι-
κή. Ό Ιστορικός αρκείται στην εδραίωση μιας αιτιώδους
συνάφειας μεταξύ των διαφόρων στιγμών της ιστορίας.
'Αλλά κανένα γεγονός δεν παίρνει κιόλας ιστορική διά-
σταση, επειδή αποτελεί ένα α'ίτιο. Την αποκτά εκ των υ-
στέρων με τη μεσολάβηση άλλων συμβάντων, πού απέ-
χουν ίσως καί χιλιετίες από αύτό' έχοντας τέτοιο αφετη-
ριακό σημείο, δεν αφήνει ό ιστορικός την αλληλουχία
των συμβάντων να γλιστρά μέσα από τα δάχτυλα του
σαν κομποσκοίνι προσευχής. Συλλαμβάνει το στερέωμα,
οπού συναντάται ή δική του εποχή με μια εντελώς συγκε-
κριμένη προγενέστερη, εδραιώνοντας έτσι μια αντίληψη
του παρόντος σαν την παρουσία του Τώρα, πού είναι επί-
σης διάσπαρτη με θραύσματα του μεσιανικοΰ χρόνου.
Αυτή ή αντίληψη στερεώνει μεταξύ ιστοριογραφίας καί
πολιτικής ένα δεσμό, ταυτόσημο με το θεολογικό μεταξύ
μνήμης καί απολύτρωσης. Αυτό το παρόν αποτυπώνεται
σε εικόνες, πού μπορούν να ονομαστούν διαλεκτικές καί
αναπαριστούν μια «σωτήρια ίδέα» της ανθρωπότητας.

442

(VII)

... * Υπολογίζει επίσης, ότι αυτό το γεγονός είναι πολύ
καλά αιτιολογημένο. "Οποιος μέχρι τώρα έχει κερδίσει
τη νίκη στίς χιλιάδες μάχες, πού κατακλύζουν την ιστο-
ρία, παίρνει μέρος στο θρίαμβο, πού επιτυγχάνουν οί σή-
μερα κυρίαρχοι σε βάρος δλων των καταπιεσμένων. Ή
απογραφή των λαφύρων, τα όποια εκθέτουν οί πρώτοι
μπροστά στους ηττημένους, δεν θα εξετασθεί από τον ι-
στορικό ύλιστή παρά με κριτική ματιά. Αυτή ή απογρα-
φή καλείται πολιτισμός. Τα πολιτιστικά αγαθά πού υπο-
πίπτουν στην αντίληψη του ιστορικού ύλιστή, δλα δσα
διατηρήθηκαν καί του μεταφέρθηκαν σαν τέχνη καί σαν
επιστήμη — έχουν χωρίς εξαίρεση μια καταγωγή, πού
δεν μπορεί αυτός να την παρατηρεί δίχως φρίκη. Δεν ο-
φείλουν την ϋπαρξή τους στον κόπο εκείνων, πού τα δη-

* Ή αρχή λείπει (σ.τ.μ.).
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, ϋΜίάϊκαί στην ανώνυμη βαριά αναγκαστική
εργασία των συγχρόνων τους. Δεν υπάρχει ποτέ τεκμή-
ριο του .πολιτισμού, πού να μην είναι ταυτόχρονα τεκμή-
ριο ίβτθ:ρ;Ρίαρότ;ητας. "Οπου τίμα ό πολιτισμός μεγαλο-
φυίες ϊκκί ίήρωες, κρατά ό Ιστορικός ύλιστής καλά τίς α-
ποστάσεις, «κι αν είναι ανάγκη καί με την τσιμπίδα της
φωτιάς.

1073

( V I I I )

·|Ή άπο,ρία, για το πώς είναι «κάτι τέτοιο» ακόμα καί
στον εικοστό αιώνα δυνατό — αυτή ή απορία δεν είναι με
κανένα τρόπο φιλοσοφική. Δεν αποτελεί την αφετηρία
μιας γνώσης, παρά εκείνης μόνο, πώς ή αντίληψη της ι-
στορίας, από την οποία προέρχεται δεν ευσταθεί. |

^Οφείλουμε να προσεγγίσουμε μια αντίληψη της ιστο-
ρίας, σύμφωνα με την οποία ή κατάσταση εκτάκτου α-
νάγκης, πού ζοϋμε, αποτελεί τον κανόνα. Θα αντιμετω-
πίσουμε τότε σαν ιστορικό μας καθήκον την προώθηση
της κατάστασης εκτάκτου άνάγκης' καί θα βελτιωθεί έ-
τσι πολύ ή θέση μας στον αγώνα κατά του φασισμού. Ή
υπεροχή του τελευταίου απέναντι στην Αριστερά εκφρά-
ζεται σημαντικά, στο δτι τον αντιμετωπίζει αυτή στο όνο-
μα του ιστορικού μέτρου σαν ένα είδος ενδιάμεσου σχη-
ματισμού.

488

(XI)

Ό κονφορμισμός, με τον όποιο ήταν ευθύς εξαρχής ε-
ξοικειωμένη ή σοσιαλδημοκρατία, δεν έχει τίς διακλα-
δώσεις του μόνο στους πολιτικούς στόχους της, αλλά
καί στην οικονομική της ορολογία. Ή σχέση μεταξύ των
δύο αυτών αιτίων των μετέπειτα δεινών είναι προφανής.
Κάθε ακριβέστερη εξέταση το επιβεβαιώνει. «Είναι προς
όφελος της Κομμούνας», λέει ό Οίβίζςβη, «να καταργη-
θεί ή ατομική ιδιοκτησία των κτημάτων καί της γης... Α-
πό που δμως καί πότε θα γίνει ή αρχή, μέσω μιας μυστι-
κής συμφωνίας με τον Βί5ΓΠ3ΓθΚ, ... ή πάνω στα οδο-
φράγματα του Παρισιού..., όλα αυτά είναι... ανεπίκαιρα
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... προβλήματα. Περιμένουμε να έρθει ό καιρός μας...
Γιατί γίνεται ή υπόθεση μας ολοένα πιο καθαρή κι ό λαός
ολοένα πιο έξυπνος». Τίποτε δεν έχει διαφθείρει τη γερ-
μανική εργατική τάξη σε τόσο μεγάλο βαθμό, όσο ή αντί-
ληψη, πώς πλέει με το ρεύμα. Επειδή το επικλινές αυτού
του ρεύματος...*

1079

(XI)

*.*.. παραβαλόμενες με αύτη τη σοσιαλδημοκρατική
αντίληψη, το ουσιαστικό περιεχόμενο τους. Απεικονί-
ζουν, το ότι ή εργασία των εναρμονίσεων, στοχεύοντας
πολύ πέρα από την εκμετάλλευση της φύσης, θα την γονι-
μοποιούσε στο έπακρο καί θα την ολοκλήρωνε. Στήν εκ-
χυδαϊσμένη αντίληψη της εργασίας σαν εκμετάλλευση
της φύσης συγκαταλέγεται σαν συμπλήρωμα της εκείνη
ή φύση πού σύμφωνα με την έκφραση του ΟίβΙζςθΠ, «υ-
πάρχει έκεϊ δωρεάν».

1072

(XIV καί X V I I )

Ή Ιστορία είναι αντικείμενο μιας σύνθεσης, τον τόπο
της οποίας δεν διαμορφώνει ό ομογενής καί κενός χρό-
νος, αλλά ό πληρούμενος από την «παρουσία του Τώρα»
(ϋβίζΐζβίΐ). "Οπου είναι φορτισμένο το παρελθόν με αυτό
το εκρηκτικό υλικό, βάζει ή υλιστική έρευνα το φυτίλι
στο «συνεχές της Ιστορίας». Μ' αυτή τη μέθοδο οραματί-
ζεται τη ρήξη της εποχής από το συνεχές (καί ανατινάζει
έτσι μια ανθρώπινη ζωή από την εποχή καί ένα έργο από
το έργο ζωής). Ό καρπός της παραπάνω μεθόδου συνί-
σταται στη διαφύλαξη καί άρση (ΑυίΜββυης) του έργου
ζωής μέσα στο έργο, της εποχής μέσα στο έργο ζωής καί
της συνολικής ιστορικής πορείας μέσα στην εποχή. Ό
νόμος (σχήμα), πού αποτελεί το θεμέλιο αυτής της μεθό-
δου, είναι εκείνος μιας διαλεκτικής σε στασιμότητα. Ό
πλούσιος καρπός του ιστορικά άντιλαμβανό'τνηυ έχει

* Διακόπτεται (σ.τ.μ.).

**Ή αρχή λείπει - σύμφωνα με τη θέση XI θα συμπληρώναμε: α-
ποδεικνύουν ίσως τότε μόνον οι ουτοπικές επινοήσεις (σ.τ.μ.).
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το χρόνο σαν πολύτιμο (γόνιμο), αλλά βέβαια άγνωστο
(λιτό) σπόρο (πυρήνα) στο εσωτερικό του.

443

(XV)

Ή μέρα, με την οποία τίθεται σε ισχύ ένα ημερολόγιο,
λειτουργεί σαν Ιστορικός συμπυκνωτής του φίλμ του χρό-
νου. Καί είναι ουσιαστικά εκείνη ή μέρα, πού επανέρχεται
ολοένα, με τη μορφή των εορτών, ήμερων ανάμνησης.
Γιατί τα ημερολόγια δεν μετρούν το χρόνο όπως τα ρολό-
για. Αποτελούν μάρτυρες, του δτι ό ιστορικός χρόνος γι-
νόταν κάποτε καλύτερα αντιληπτός, από δτι μετά τα μέ-
σα του προηγούμενου αιώνα. Ακόμα καί κατά τη διάρ-
κεια της επανάστασης του Ιούλη παρεμβλήθηκε ένα ε-
πεισόδιο, μέσω του οποίου επαναφέρονται στη μνήμη τα
παραπάνω.

1055

(XVI)

Ή υλιστική διαλεκτική δεν μπορεί να παραιτηθεί από
την αντίληψη ενός παρόντος, πού δεν αποτελεί σημείο
μετάβασης, αλλά ηρεμίας καί στασιμότητας του χρόνου.
Γιατί οριοθετεί αυτή εκείνο ακριβώς το παρόν, στο όποιο
γράφεται κάθε φορά Ιστορία. Αυτό το παρόν είναι, δσο
παράξενα κι αν ακούγεται, το αντικείμενο μιας προφη-
τείας. Δεν προαναγγέλλει λοιπόν ή τελευταία τα μελλού-
μενα. Δηλώνει μόνο το πλήρωμα του χρόνου. Καί ξέρει ό
πολιτικός καλύτερα από δλους, πόσες προφητικές ικα-
νότητες πρέπει να έχει κανείς, για να το κάνει αυτό. Συ-
ναντοϋμε την παραπάνω αντίληψη του παρόντος ακριβέ-
στατα διατυπωμένη στον Τυτςοΐ: «Πρίν προλάβουμε,
γράφει, να ενημερωθούμε για μια συγκεκριμένη κατά-
σταση πραγμάτων, έχει αλλάξει αυτή ήδη πολλές φορές.
Πληροφορούμαστε έτσι πάντοτε πολύ καθυστερημένα δ-
σα έχουν συμβεί. Καί μπορεί γι' αυτό το λόγο να ειπωθεί
για την πολιτική, δτι εξαρτάται επίσης από την πρόγνω-
ση του παρόντος». Το 'ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την ι-
στορία. Ό ιστορικός είναι ένας στραμμένος προς τα πί-
σω προφήτης. Παρατηρεί την ϊδια την εποχή του με τη
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μεσολάβηση φευγαλέων πεπρωμένων. Χάνεται έτσι βέ-
βαια γι' αυτόν ή βολική άνεση της αφήγησης.

444

(XVII)

Ό ίστορικισμός προσεγγίζει δίκαια το ζενίθ του με την
αντίληψη μιας παγκόσμιας ιστορίας. Ή υλιστική ιστο-
ριογραφία διαχωρίζεται από την τελευταία ως προς τη
μέθοδο με τη μεγαλύτερη σαφήνεια, από δτι σχετικά με
οποιαδήποτε άλλη. Ή πρώτη δεν διαθέτει θεωρητικό ε-
ξοπλισμό. Ή μέθοδος της είναι προσθετική" παρέχει ένα
πλήθος στοιχείων, για να γεμίσει τον ομογενή καί κενό
χρόνο. Ή υλιστική ιστοριογραφία έχει αντίθετα σαν βά-
ση ένα πραγματικό δομικό αξίωμα. Αυτό είναι το μονα-
δολογικό. Ό ιστορικός ύλιστής προσεγγίζει το παρελθόν
εκεί μόνον, δπου του αντιτίθεται μέσα από αυτή τη δομή,
ή οποία είναι απόλυτα ταυτόσημη με εκείνη της μεσιανι-
κής επικαιρότητας. Χάρη σ' αυτήν οδηγεί σε ρήξη μια
συγκεκριμένη εποχή με την ομογενή πορεία της ιστορίας"
ανατινάζει μ' αυτό τον τρόπο μια συγκεκριμένη ζωή από
την εποχή, καί ένα συγκεκριμένο έργο από το έργο ζωής.
Αντιπαρατίθεται έτσι με τη μεγαλύτερη σαφήνεια στον ί-
στορικό της παγκοσμιότητας. Το αντικείμενο του είναι
μοναδολογικό. Ό καρπός της δομής του συνίσταται στη
διαφύλαξη καί άρση του έργου ζωής μέσα στο έργο, της
εποχής μέσα στο έργο ζωής καί της συνολικής ιστορικής
πορείας μέσα στην εποχή. Ό πλούσιος καρπός του Ιστο-
ρικά αντιλαμβανόμενου έχει το χρόνο σαν πολύτιμο, αλ-
λά δυσπρόσιτο στην γεύση πυρήνα στο εσωτερικό του.
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(Α)

Ό ίστορικισμός αρκείται στην εδραίωση μιας αιτιώ-
δους συνάφειας μεταξύ των άλληλοδιαδεχόμενων γεγο-
νότων της Ιστορίας. Άλλα κανένα γεγονός δεν παίρνει
κιόλας ιστορική διάσταση, επειδή αποτελεί ένα αίτιο.
Την αποκτά εκ των υστέρων με τη μεσολάβηση συμβάν-
των, πού απέχουν ϊσως καί χιλιετίες από αυτό. "Εχοντας
τέτοιο αφετηριακό σημείο, δεν αφήνει ό ιστορικός την
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αλληλουχία των συμβάντων να γλιστρά μέσα από τα δά-
χτυλα του σαν κομποσκοίνι προσευχής. Δεν είναι πια δέ-
σμιος της αντίληψης, ότι ή ιστορία είναι κάτι το άφηγήσι-
μο. Ή επική συνέχεια θα κατακερματιστεί με μια υλιστι-
κή εξέταση προς όφελος της δομικής αποτελεσματικό-
τητας. Ό Μ3ΓΧ διέκρινε, δτι ή «ιστορία» του κεφαλαίου
απεικονίζεται σαν ή ατσάλινη, εκτεταμένη σκαλωσιά
μιας θεωρίας. Αυτή συλλαμβάνει το στερέωμα, όπου
πρόβαλε ή δική του εποχή μαζί με εντελώς συγκεκριμέ-
νες προηγούμενες στιγμές της Ιστορίας. Εμπεριέχει μια
αντίληψη του παρόντος σαν την παρουσία του Τώρα, πού
είναι διάσπαρτη με θραύσματα του μεσιανικοϋ χρόνου.

1104

(Β)

Θα μας επιτρεπόταν να φανταστούμε, πώς όταν, με τίς
μαγικές πρακτικές πού εξακριβώνουν το μέλλον, ρωτή-
θηκε ό χρόνος για το τί κρύβει στους κόλπους του, δεν θα
έδωσε αυτός την παραμικρή εντύπωση ούτε του ομογε-
νούς οϋτε του κενοΰ. "Οποιος παίρνει ύπ' όψη το παρα-
πάνω, διαπιστώνει με τον καλύτερο τρόπο, το πώς έχει
εντυπωθεί το παρελθόν στη μνήμη: συγκεκριμένα έτσι α-
κριβώς. Ή διερεύνηση του μέλλοντος ήταν ως γνωστό,
απαγορευμένη στους Εβραίους. Ή μνήμη, πού πρέπει να
θεωρηθεί σαν ή πεμπτουσία της θεολογικής αντίληψης
τους για την ιστορία, αφαιρεί τη γοητεία του μέλλοντος,
από το όποιο εξαρτάται ή μαγεία. Δεν το μεταβάλλει ό-
μως βέβαια γι' αυτό λόγο σε κενό χρόνο. Άλλα κάθε δευ-
τερόλεπτο του αποτελεί τη μικρή πύλη, από όπου μπορεί
να εμφανιστεί ό Μεσίας. Οι ρεζέδες, μέσα στους οποίους
κινείται, είναι ή μνήμη.

1053

54



Ο ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ

Τά πνευματικά ρεύματα είναι σε θέση να δημιουργή-
σουν μια κλίση, αρκετά ικανοποιητική, για να εγκατα-
στήσει εκεί ό κριτικός τον υδροηλεκτρικό σταθμό του.
Μια τέτοια κλίση παρέχει στο σουρρεαλισμό ή διαφορά
ίου επιπέδου διανόησης μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας.
/ ~? πού ανάβλυσε το 1919 στη Γαλλία από τον κύκλο
αερικών λογοτεχνών — αναφέρουμε αμέσως τα σπου-
δαιότερα ονόματα: Απατέ ΒΓθίοπ, Ι_ουίδ ΑΓ3θ)οη, ΡΜΙίρ-
ρβδουρβυΐί, ΡοβθΐΊ ΟβδΠΟδ, ΡβυΙ ΕΙυθίχΙ—, μπορεί εν-
δεχόμενα να ήταν ένα αδύνατο ρυάκι, εξασθενημένο από
τη νοτισμένη ανία της μεταπολεμικής Ευρώπης καί τα
τελευταία αυλάκια της Γαλλικής παρακμής. Οί παντο-
γνώστες, πού δεν έχουν προχωρήσει καί σήμερα ακόμα
πέρα από τίς «αυθεντικές πηγές» της κίνησης, καί πού
δεν ξέρουν καί σήμερα ακόμα να λένε τίποτε άλλο, παρά
το δτι μια κλίκα λογοτεχνών εξαπατά πάλι τη σεβαστή
κοινή γνώμη, μοιάζουν λίγο με μια συγκέντρωση ειδημό-
νων, πού συσκεπτόμενοι πάνω από μια πηγή εκφράζουν
την πεποίθηση, δτι αυτό το μικρό ρυάκι δεν θα κινήσει
ποτέ τουρμπίνες.
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Ό Γερμανός παρατηρητής δεν βρίσκεται στην παρα-
πάνω πηγή. Αυτή είναι ή δυνατότητα του. Στέκεται στην
κοιλάδα. Είναι σε θέση να υπολογίσει το δυναμικό της
κίνησης. Αυτός, πού σαν Γερμανός είναι εξοικειωμένος
από καιρό με την κρίση της διανόησης, ή ακριβέστερα
της ανθρωπιστικής αντίληψης για την ιστορία, ξέρει τί
φρενίτιδα θέλησης έχει ξεσπάσει μέσα της, για να ξεπε-
ραστεί το στάδιο των αιώνιων συζητήσεων καί να παρ-
θοϋν με κάθε αντίτιμο αποφάσεις" γι' αυτόν, πού αναγκά-
στηκε να ζήσει στο πετσί του την ολότελα παρακινδυνευ-
μένη θέση της ανάμεσα στον αναρχικό Σύνδεσμο καί
στην επαναστατική πειθαρχία, δεν υπάρχει καμιά δι-
καιολογία, αν θεωρήσει με την πιο επιπόλαιη ματιά την
κίνηση σαν «καλλιτεχνική», «ποιητική». "Αν υπήρξε κά-
τι τέτοιο στην αρχή, δήλωνε ό Βτβίοη στην 'ίδια αυτή αρ-
χή, πώς επιδίωκε τη ρήξη με την πρακτική, πού παρου-
σιάζει στο κοινό τα λογοτεχνικά κατασταλάγματα μιας
συγκεκριμένης μορφής ύπαρξης, κατακρατώντας αυτή
τη μορφή για τον εαυτό της. Συντομώτερα δμως καί πιο
διαλεκτικά διατυπωμένο σημαίνει το παραπάνω: Ανατι-
ναζόταν εδώ ό χώρος της ποίησης από τα μέσα, καθώς
βίωνε ένας κύκλος στενά συνδεδεμένων ανθρώπων «Ποι-
ητική Ζωή», ως τα πιο ακραία όρια του δυνατού. Καί
μπορεί κανείς να βασιστεί στα λόγια τους, δταν ισχυρί-
ζονται, δτι το «δ3ίδθη ΘΠ ΕπίβΓ», του Ρΐιτι&3υο1, δεν έχει
πια γι' αυτούς κανένα μυστικό. Γιατί αυτό το βιβλίο απο-
τελεί δντως την πρώτη ιστορική πηγή μιας τέτοιας κίνη-
σης. (Από τίς πιο πρόσφατες εποχές. Σέ παλαιότερους
προδρόμους θα αναφερθούμε στη συνέχεια.) Είναι κανείς
σε θέση να κάνει σχετικά με τα παραπάνω μια πιο τελεσί-
δικη καί οξεία παρατήρηση από εκείνη του Ρίιτιββυοΐ στο
χειρόγραφο αυτού του βιβλίου; Εκεί δπου αναφέρεται
«στο μετάξι των θαλασσών καί των αρκτικών λουλου-
διών», προσθέτει αργότερα στο περιθώριο: «Δεν υπάρ-
χουν» («ΕΙΙβδ η' θχίδίθπΐ ρ33»).*

Το σε πόσο αφανή, παραμερισμένη ουσία υπήρξε πρω-
ταρχικά ένθετος ό διαλεκτικός πυρήνας, πού πήρε αργό-
τερα τη μορφή του σουρρεαλισμοΰ, έδειξε ό ΑΓβςοη το
1924 — σε μια εποχή, δπου δεν διαφαινόταν ακόμα ή έξέ-

* Οί παραπάνω στίχοι του Ρίητιοβυά είναι από το «ΙΙΙυιτιίηβ-
Ιίοηδ». Ό Ββη]3Γηίη τους συγκαταλέγει από λάθος στο «53ί-
δοη θη ΕηίβΓ» (σ.τ.μ.).

λιξη — με το «Ν/βςυθ οΐθ Ρβνβδ». Σήμερα διαφαίνεται.
Γιατί τέλειωσε χωρίς αμφιβολία το ηρωικό στάδιο" ό Α(Ά-
9ΟΠ μας άφησε τον κατάλογο των ηρώων του. Σέ τέτοιες
κινήσεις υπάρχει πάντοτε μια στιγμή, δπου ή πρωταρχι-
κή ένταση του μυστικού δεσμού πρέπει να εκραγεί σε
πραγματικό, εγκόσμιο αγώνα για εξουσία καί κυριαρχία
ή να παρακμάσει σαν ανοικτή διαμαρτυρία καί να μετα-
σχηματιστεί. Σ' αυτή τη φάση μετασχηματισμού βρίσκε-
ται για την ώρα ό σουρρεαλισμός. Τότε δμως, πού ξε-
σπούσε με τη μορφή ενός γεμάτου έμπνευση ονειρικού
κύματος ξεπερνώντας τους Ιδρυτές του, φαινόταν σαν το
Όλοκληρωτικό, το Τέλειο, το Απόλυτο. "Ο,τι ερχόταν
σε επαφή μαζί του ενσωματωνόταν. Ή ζωή φαινόταν α-
ξιόλογη μόνον εκεί, δπου συνθλιβόταν στον καθένα το
κατώφλι μεταξύ εγρήγορσης καί ύπνου, σαν από βήματα
ενός πλήθους, μιας παλίρροιας εικόνων πού πηγαινοέρ-
χονταν' ή γλώσσα πρόβαλε μόνη της εκεί, δπου άλληλο-
διαπλέκονταν ήχος καί εικόνα, εικόνα καί ήχος με αυτό-
ματη ακρίβεια καί τόσο ευτυχή έκβαση, πού δεν απέμενε
πια σχισμή για τη δεκάρα του «πνεύματος». Εικόνα καί
γλώσσα έχουν το προβάδισμα. Ό 53ίηΐ-ΡοΙ Ρουχ βάζει,
δταν ξαπλώνει τα χαράματα για να κοιμηθεί, στην πόρτα
του την επιγραφή: ί,θ ροθίβ ίΓ3ν3ίΙΙθ. Ό ΒΓθΙοη σημειώ-
νει: «"Ησυχα. Θέλω να διεισδύσω εκεί, πού δεν διείσδυσε
κανείς, ήσυχα! — Μετά από εσάς, αγαπητή γλώσσα».
Αυτή έχει το προβάδισμα.

"Οχι μόνο απέναντι στο πνεύμα. Καί απέναντι στο Ε-
γώ. Το δνειρο χαλαρώνει μέσα στο παγκόσμιο σύστημα
την ατομικότητα σαν ένα κούφιο δόντι. Αυτή ή χαλάρω-
ση του Εγώ μέσω της μέθης αποτελεί ταυτόχρονα τη γό-
νιμη, ζωντανή εμπειρία, πού επέτρεψε σ' αυτούς τους αν-
θρώπους να ξεφύγουν από την έλξη της μέθης. Δεν είναι
εδώ το κατάλληλο σημείο για μια σκιαγράφηση της
σουρρεαλιστικής εμπειρίας σ' δλο το εύρος της. "Οποιος
δμως έχει διακρίνει, δτι τα κείμενα αυτού του κύκλου δεν
έχουν να κάνουν με λογοτεχνία, αλλά με αλλά: διαδήλω-
ση, λόγο, ντοκουμέντο, μπλόφα, παραποίηση αν το θέλε-
τε, ακριβώς δμως δχι με λογοτεχνία, ξέρει επίσης, πώς α-
ναφέρονται εκεί κατά γράμμα εμπειρίες, δχι θεωρίες, κι
ακόμα λιγότερο φαντασιώσεις. Καί δεν περιορίζονται αυ-
τές οι εμπειρίες καθόλου στο δνειρο, στίς ώρες καπνί-
σματος χασίς ή δπιου. Γιατί είναι μια οικτρή πλάνη να
νομίζουμε, δτι από τίς «σουρρεαλιστικές εμπειρίες» γνω-
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ήζουμε μόνο τίς θρησκευτικές εκστάσεις ή τίς εκστάσεις
των ναρκωτικών. "Οπιο για το λαό αποκάλεσε ό Ι_βηίη
τη θρησκεία, καί συσχέτισε έτσι αυτά τα δυο πράγματα
περισσότερο, από δσο θα προτιμούσαν οι σουρρεαλι-
στές. Θα αναφερθούμε αργότερα στη γεμάτη ένταση καί
πάθος εξέγερση ενάντια στον καθολικισμό, με την οποία
οί ΒίπτΐΕ·3υά, Ι_3υΐΓΘ3ΠΊοηί καί ΑροΙΜηβίΓβ έφεραν στον
κόσμο το σουρρεαλισμό. Άλλα ή αυθεντική, δημιουργι-
κή υπέρβαση της θρησκευτικής θείας φώτισης δεν γίνεται
βέβαια με τα ναρκωτικά. Ενυπάρχει σε μια εγκόσμια
φώτιση, μια υλιστική ανθρωπολογική έμπνευση, πού ει-
σαγωγικό της στάδιο μπορούν να αποτελέσουν το χασίς,
το όπιο καί τα παρεμφερή. (Επικίνδυνο όμως. Καί εκείνο
των θρησκειών είναι ακριβέστερο). Αυτή ή εγκόσμια φώ-
τιση δεν έβρισκε πάντοτε το σουρρεαλισμό αντάξιο της,
ή αντάξιο του επιπέδου του' καί εκείνα ακριβώς τά> κείμε-
να, πού αποδεικνύουν αδιάσειστα αυτό το γεγονός, το α-
παράμιλλο «Ρ3γδ3η άβ Ρ3Π5» του ΑΓβςοη καί ή «Ν3θ!-
]3» του ΒΓΘίοη, εμφανίζουν πολύ ενοχλητικά σημεία ανε-
πάρκειας. Συναντοΰμε έτσι στη «Ν3<ίΐ]3»( ένα εξαιρετικό
απόσπασμα για τίς «συναρπαστικές μέρες λεηλασίας
στο Παρίσι στο όνομα των 83ΟΟΟ καί νβηζβίΐί» καί α-
κολουθεί ή διαβεβαίωση του Βίβίοη, δτι το βουλεβάρτο
Βοηηθ - ΝουνβΙΙβ εκπλήρωσε εκείνες τίς μέρες τη στρα-
τηγική επαγγελία της εξέγερσης, πού υποδήλωνε πάντο-
τε το όνομα του.,Παρουσιάζεται όμως καί ή κυρία 530-
οο, πού δεν είναι ή γυναίκα του θύματος του ΡυΙΙθΓ, αλλά
μια νογ3Πίθ, μια μάντισα, πού κατοικεί στο 3 Πιΐθ Οβ5
ΙΙδίηβδ καί ξέρει να πει στον ΡβυΙ ΕΙυβΓά, δτι του μέλ-
λουν κακά από την Ν3θΙ]3. Παραδεχόμαστε βέβαια στην
παράτολμη πορεία του σουρρεαλισμοΰ, πού περνά πάνω
από στέγες, αλεξικέραυνα, λούκια, βεράντες, άνεμοδεΐ-
κτες, γύψινα ανάγλυφα - κάθε διακοσμητικό πρέπει να ε-
ξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον κλέφτη αναρριχη-
τή - παραδεχόμαστε σ' αυτήν, πώς θα μπορούσε να φθά-
σει καί στο υγρό πίσω δωμάτιο του πνευματισμού. Δεν
μας ευχαριστεί δμως να τον ακούμε να χτυπά προσεκτι-
κά το τζάμι ζητώντας πληροφορίες για το μέλλον του.
Καί ποιος δεν θα ήθελε να ξέρει, δτι αυτά τα θετά παιδιά
της επανάστασης διαχωρίζουν με τη μεγαλύτερη σαφή-
νεια τη θέση τους από δλα, δσα διαδραματίζονται στίς
μυστικές συγκεντρώσεις απελπισμένων χηρών, συντα-
ξιούχων ταγματαρχών καί έμιγκρέδων κερδοσκόπων;
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Το βιβλίο του Βτβίοη διαθέτει κατά τα άλλα την ικανό-
τητα της επεξήγησης μερικών βασικών χαρακτηριστι-
κών αυτής της «εγκόσμιας φώτισης». Ό Βτβίοη αποκα-
λεί τη «Ν3θΙ]3», ένα «ΜνΓβ 3 ροΓίβ &3ίί3Πΐθ», ένα «βι-
βλίο - πόρτα πού ανοιγοκλείνει». (Στή Μόσχα καθόμουν
σ' ένα ξενοδοχείο, στο όποιο δλα σχεδόν τα δωμάτια ή-
ταν κατειλημμένα από Θιβετιανούς Λάμα, πού είχαν
φθάσει εκεί για ένα συνέδριο δλων των βουδιστικών θρη-
σκειών. Μου έκανε εντύπωση το πόσες πολλές πόρτες έ-
μεναν πάντοτε μισάνοιχτες στους διαδρόμους του κτι-
ρίου. Αυτό πού φαινόταν αρχικά σαν σύμπτωση, μετα-
βλήθηκε σε μυστήριο. Με πληροφόρησαν: κατοικούσαν
σ' αυτά τα δωμάτια μέλη μιας αίρεσης, πού φημίζονταν
για το δτι δεν έμεναν ποτέ σε κλειστούς χώρους. Το σοκ,
πού ένιωσα τότε, θα πρέπει να το αισθανθεί ό αναγνώ-
στης της «Ν30]3»). Το να ζει κανείς σ' ένα γυάλινο σπίτι
είναι μια επαναστατική αρετή ρ&Γ θΧΟβΙΙβηοβ. Αποτελεί
καί αυτό μια μέθη, μια ηθική έπιδειξιομανία, πού μας εί-
ναι απόλυτα αναγκαία. Ή διακριτικότητα σε ζητήματα
ατομικής ϋπαρξης έχει ολοένα καί περισσότερο εξελιχθεί
από αριστοκρατική αρετή σε υπόθεση των ανερχομένων
μικροαστών. Ή «Ν30]3» πέτυχε την αυθεντική, δη-
μιουργική σύνθεση λογοτεχνικού μυθιστορήματος καί ΓΟ-
ΓΠ3Π 3 Οΐθί.*

Δεν χρειάζεται κατά τα άλλα - καί αυτό υποδεικνύει ε-
πίσης ή «Ν3€ΐ]3» - παρά να πάρει κανείς τον έρωτα στα
σοβαρά, καί να διακρίνει καί σ' αυτόν μια «εγκόσμια φώ-
τιση». «Με απασχολούσε», αναφέρει ό συγγραφέας, «τό-
τε ακριβώς (στο διάστημα δηλαδή της σχέσης με την
Ν3ά]3) πολύ ό καιρός του Λουδοβίκου του 7ου, γιατί υ-
πήρξε ή εποχή των «αυλών του έρωτα», καί προσπάθησα
με μεγάλη ένταση να αναπαραστήσω την όψη της τότε
ζωής». "Ενας σύγχρονος συγγραφέας μας έχει δώσει τώρα
μερικές λεπτομέρειες για τον ιπποτικό έρωτα της Προ-
βηγκίας, οί όποιες οδηγούν σε εκπληκτικά συγγενή συμ-
περάσματα με τη σουρρεαλιστική σύλληψη του έρωτα.
«"Ολοι οί ποιητές του Νέου Στύλ έχουν» — αναφέρεται
στο εξαιρετικό έργο «Ό Οβηΐθ σαν ποιητής των επι-
γείων» του Εποΐι ΑιΐθΓ&3θΙι — «μια μυστική αγαπημένη,
συμβαίνουν σε δλους οί ίδιες λίγο πολύ παράξενες έρωτι-

* Αφήγημα πού στη θέση υπαρκτών προσώπων χρησιμοποιούν-
ται φανταστικά ονόματα (σ.τ.μ.).
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κές περιπέτειες, σε όλους τους χαρίζει ή αρνείται ό "Ερω-
τας δώρα, πού μοιάζουν περισσότερο με μια φώτιση πα-
ρά με μια αισθησιακή απόλαυση, πού καθορίζουν την ε-
σωτερική καί ίσως καί την εξωτερική τους ζωή». Ή δια-
λεκτική της μέθης είναι όντως ιδιόρρυθμη. Δεν αποτελεί
'ίσως κάθε έκσταση σε ένα κόσμο μια επαίσχυντη νηφα-
λιότητα στο συμπληρωματικό του; Που άλλου θέλει να
καταλήξει ό ιπποτικός έρωτας — καί αυτός, κανένας άλ-
λος, συνδέει τον ΒΓΘΤΟΠ με την τηλεπαθητική κοπέλα —,
παρά στο δτι αποτελεί ή αγνότητα καί κάτι συναρπαστι-
κό; Σέ ένα κόσμο, πού δεν συνορεύει μόνο με τους τύμ-
βους της "Οσιας Καρδίας του Ίησοΰ καί τους βωμούς
της Παναγίας, αλλά καί με το πρωινό πρίν από μια μάχη
ή μετά από μια νίκη.

Ή κυρία είναι στον απόκρυφο έρωτα το πιο ασήμαντο.
"Ετσι καί στον Βτβίοη. Είναι περισσότερο κοντά στα
πράγματα, στα όποια είναι κοντά ή Νβο1]3, άπ' ότι σ' αυ-
τή την ίδια. Καί ποια είναι τότε τα πράγματα, στα όποια
είναι αυτή κοντά; Δεν υπάρχει τίποτε αποκαλυπτικότερο
για το σουρρεαλισμό από τον κανόνα τους. Από που ν'
αρχίσουμε λοιπόν; Μπορεί να καυχηθεί για μια εκπληκτι-
κή ανακάλυψη. Αυτός πρώτος συνάντησε το επαναστα-
τικό δυναμικό πού προβάλλει στα «παλιά», στίς πρώτες
σιδεροκατασκευές, στα πρώτα κτίρια εργοστασίων, στίς
πιο παλιές φωτογραφίες, στα αντικείμενα πού άρχισαν
να εκλείπουν, στα πιάνα με ουρά, στα πρίν από πέντε
χρόνια ροϋχα, στα κοσμοπολίτικα στέκια, όταν γίνονται
σιγά σιγά ντεμοντέ. Ποια είναι ή σχέση αυτών των
πραγμάτων με την επανάσταση — κανείς δεν μπορεί να
έχει μια ακριβέστερη αντίληψη από εκείνη των σουρρεα-
λιστών. Το πώς μεταμορφώνονται ή αθλιότητα, δχι μόνο
ή κοινωνική αλλά καί ή άρχιτεκτονή επίσης, ή αθλιότητα
του εσωτερικού, τα υποδουλωμένα αντικείμενα πού υπο-
δουλώνουν, σε επαναστατικό μηδενισμό — δεν το διέκρι-
νε κανείς πρίν από αυτούς τους οραματιστές καί οιωνο-
σκόπους. Για να μην αναφερθούμε στο «Ρ35839Θ οΐθ Γ
ΟρθΓ3» του ΑΓ39ΟΠ: ό ΒΓθΙοη καί ή Ν3θΙ]3 αποτελούν το
ερωτικό ζευγάρι, πού μετατρέπει σε επαναστατική εμπει-
ρία, αν όχι πράξη, όλα όσα βιώσαμε'σέ μελαγχολικές
διαδρομές με τραίνα (αρχίζουν τα τραίνα να γέρνουν), σε
λησμονημένα από το θεό κυριακάτικα απογεύματα στίς
προλεταριακές συνοικίες των μεγαλουπόλεων, με την
πρώτη ματιά μέσα από τα θολωμένα άπ' τη βροχή παρά-
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θύρα μιας νέας κατοικίας. Ώθοϋν οί δυο τους σε έκρηξη
τίς πανίσχυρες δυνάμεις της «ατμόσφαιρας», πού είναι
κρυμμένες σ' αυτά τα πράγματα. Τί μορφή, νομίζετε, θα
έπαιρνε μια ζωή, πού θα επέτρεπε σε μια αποφασιστική
στιγμή τον καθορισμό της σύμφωνα ακριβώς με το τελευ-
ταίο αγαπημένο τραγούδι του δρόμου;

Το τρυκ, πού διευθύνει αυτό τον κόσμο πραγμάτων —
είναι σκοπιμότερο να μιλάμε εδώ για ένα τρυκ παρά για
μια μέθοδο — συνίσταται στην αποκατάσταση της ιστο-
ρικής θεώρησης του παρελθόντος απέναντι στην αντί-
στοιχη πολιτική. «Ανοίξτε μνήματα, νεκροί των πινακο-
θηκών, πτώματα πίσω από παραβάν, σε παλάτια, πύρ-
γους καί μοναστήρια, να ό μυθικός κλειδοκράτορας,
κρατώντας στο χέρι μια άρμαθιά με κλειδιά όλων των ε-
ποχών, ξέροντας πώς συνθλίβονται οί πιο πανούργες
κλειδαριές, σας καλεί να προβάλετε στον κόσμο του σή-
μερα, να σμίξετε εκεί με τους έκφορτωτές, με τους μηχα-
νικούς, με τον όχλο πού εξευγενίζεται από το χρήμα, μέ-
σα στα αυτοκίνητα τους, ωραία σαν αρματωσιές φεου-
δαρχικές, να εγκατασταθείτε στίς μεγάλες διεθνείς τα-
χείες, στιλπνό κράμα με όλους αυτούς τους ανθρώπους,
ζηλωτές προνομίων, πού θα έλασματοποιηθοϋν όμως α-
νελέητα από το κύλισμα του πολιτισμού». Αυτά τα λόγια
απέδωσε ό φίλος του Ηβηπ ΗθΓΐζ στον ΑροΙΗπβΪΓθ. Από
τον ΑροΙΙίηβίΓβ προέρχεται αυτή ή τεχνική. Την χρησι-
μοποίησε στον τόμο με τίς νουβέλες του «1_'
ΗθΓθ5Ϊ3Γηυ6» με μακιαβελικό υπολογισμό, για να κάνει
θρύψαλα τον καθολικισμό (στον όποιο ήταν προσηλωμέ-
νος εσωτερικά).·

Στό επίκεντρο αύτοΰ του κόσμου πραγμάτων βρίσκε-
ται το πιο ονειρεμένο από τα αντικείμενα τους, ή ίδια ή
πόλη του Παρισιού. 'Αλλά μόνον ή εξέγερση αναδεικνύει
στην εντέλεια το σουρρεαλυστικό της πρόσωπο. ("Ερη-
μος δρόμος, όπου υπαγορεύεται ή απόφαση από σφυρίγ-
ματα καί πυροβολισμούς). Καί κανένα πρόσωπο δεν εί-
ναι σε τέτοιο βαθμό σουρρεαλιστικό, όσο το αυθεντικό
πρόσωπο μιας πόλης. Κανένας πίνακας του οΐθ ΟΙΐίποο ή
του Μ3Χ ΕΓΠ51 δεν μπορεί να παραβληθεί με το αιχμηρό
διάγραμμα των εσωτερικών όχυρωμάτων της, πού πρέπει
πρώτα να έκπορθηθοϋν καί να καταληφθούν, για να γίνει
κανείς κύριος του πεπρωμένου τους καί μέσα στο πεπρω-
μένο τους, στο πεπρωμένο των μαζών τους, καί του δι-
κοϋ του. Ή Ν3θΙ}3 είναι ένας εκπρόσωπος αυτών τώνμα-

63



ζών καί εκείνου πού τίς εμπνέει επαναστατικά: «1.3 9Γ3Π-
άβ ίηοοηδοίβηοβ νίνβ βΐ δοηοΓθ ςυί ΓΤΙ' ϊηδρίΓβ ηηθδ δθ-
υ ΐ 5 3θΙβδ ρΐΌΟβηίδ άβηδ Ιβ δβηδ ου Ιου]ουΓδ ]β νβυχ
ρΐΌυνβΓ, ςυ' θ ΐ ΐ θ άίδροδβ 3 ίουί ]3ΓΤΊ3ίδ άβ Ιουΐ οβ ςυί
βδΐ 3 ηηοί»*. Συναντοϋμε λοιπόν εδώ τον κατάλογο αυτών
των οχυρών, με αρχή εκείνη την ΡΙβοβ ΜβυοθΓί, οπού ή
βρομιά έχει διατηρήσει όσο πουθενά άλλου στο ακέραιο
τη συμβολική της παντοδυναμία, μέχρι εκείνο το «Τηθ3-
ΙΓΘ ΜοοΙθΓηβ», το όποιο είμαι απαρηγόρητος πού δεν
γνώρισα. Άλλα στην περιγραφή από τον ΒΓθίοη του
μπαρ στο επάνω πάτωμα — «όλοσκότεινα, τεχνητές
φυλλωσιές, πού χάνεσαι διασχίζοντας τες — ένα σαλόνι
στο βυθό μιας λίμνης» — είναι κάτι, πού μου φέρνει στη
μνήμη εκείνη την ασύλληπτη αίθουσα του παλιού Ρπη-
Ζθδδ - Ο3ίθ. Ήταν το πίσω δωμάτιο στον πρώτο όροφο
με τα ζευγάρια του μέσα στο γαλάζιο φως. Το λέγαμε, «ή
Ανατομία»· ήταν το τελευταίο κέντρο για τον έρωτα. Σέ
τέτοια σημεία επεμβαίνει στον ΒΓθίοη με ένα πολύ πε-
ρίεργο τρόπο ή φωτογραφία. Μεταβάλλει τίς οδούς, πύ-
λες, πλατείες της πόλης σε εικονογραφήσεις ενός μυθι-
στορήματος πλανόδιου βιβλιοπώλη, αντλεί από αυτά τα
αιωνόβια αρχιτεκτονήματα την κοινότοπη φαινομενικό-
τητά τους, για να τη στρέψει με την πιο πηγαία ένταση σ'
εκείνο το απεικονιζόμενο γεγονός, στο όποιο παραπέμ-
πουν κατά λέξη περικοπές με αριθμούς σελίδων, όπως α-
κριβώς στα παλιά βιβλία για τίς καμαριέρες. Καί δλα τα
μέρη του Παρισιού, πού αναδύονται εδώ, είναι σημεία,
στα όποια εκείνο, πού υπάρχει μεταξύ αυτών των ανθρώ-
πων, κινείται σαν μια περιστρεφόμενη πόρτα.

Καί το Παρίσι των σουρρεαλιστών αποτελεί ένα «μι-
κρό σύμπαν». Πού σημαίνει, ότι στο μεγάλο, τον κόσμο,
τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά. Καί εκεί υπάρχουν
θ3ΓΓ6ίουΓ5, δπου αστράφτουν σαν πνεύματα σήματα α-
πό την κυκλοφορία, καί εκεί βρίσκονται στην ημερήσια
διάταξη αδιανόητες αναλογίες καί περιπλοκές γεγονό-
των. Είναι ό χώρος, πού περιγράφει ή λυρική ποίηση του
σουρρεαλισμοΰ. Κι αυτό πρέπει να σημειωθεί, έστω καί
μόνο, για να αποσοβηθεί ή αναπόφευκτη παρεξήγηση του

* Το μεγάλο ασυνείδητο ζωηρό καί ηχηρό, πού μου εμπνέει τίς
μόνες πειστικές πράξεις, με την έννοια δτι θέλω πάντοτε να α-
ποδεικνύω ότι διαθέτει αυτό αδιάλειπτα δλα δσα μου ανήκουν
(σ.τ.μ.).
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«Γ 3Γΐ ρουτ Γ 3Γί». Γιατί το Γ 3Γΐ ρου* [' 3Γί δεν θα έπρεπε
να παίρνεται σχεδόν ποτέ, κατά γράμμα, όντας σχεδόν
πάντοτε μια σημαία, κάτω από την οποία αρμενίζει ένα
εμπόρευμα, πού δεν μπορεί να δηλωθεί, γιατί του λείπει
ακόμα το όνομα. Είναι ίσως καιρός, για να επιχειρηθεί έ-
να έργο, πού θα έριχνε φως όσο κανένα άλλο στην κρίση
των τεχνών, της οποίας είμαστε μάρτυρες: μια ιστορία
της εσωτερικής ποίησης. Το ότι λείπει αυτή ακόμα, δεν
αποτελεί σε καμιά περίπτωση σύμπτωση. Γιατί το να
γραφεί, με τον τρόπο πού το απαιτεί — δηλαδή όχι σαν
συλλογικό έργο, στο όποιο οι επιμέρους «ειδικοί» θα
«συμβάλλουν ό,τι πιο αξιόλογο» του κάθε χώρου, αλλά
σαν στέρεα θεμελιωμένη γραφή του ενός, πού ωθούμενος
από εσώτερη ανάγκη εκφράζει λιγότερο την Ιστορία της
εξέλιξης, από ότι την ολοένα άνανεούμενη πρωταρχική
αναβίωση της εσωτερικής ποίησης — γραμμένη έτσι, θα
αποτελούσε μια από εκείνες τίς βαθυστόχαστες εξομολο-
γήσεις, πού μπορούν να απαριθμηθούν σε κάθε αιώνα.
Στήν τελευταία σελίδα τους θα συναντούσε κανείς την α-
κτινογραφία του σουρρεαλισμοΰ. Ό Βτβίοη εξηγεί στο
«ΙηίΓοάυοΙίοη 3ΐι ΟίδοοιίΓδ δυτ ΙΘ ρβυ άβ Ρββίίΐβ», το
πώς ό φιλοσοφικός ρεαλισμός του μεσαίωνα είναι το θε-
μέλιο της ποιητικής εμπειρίας. Άλλα αυτός ό ρεαλισμός
— ή πίστη δηλαδή σε μια πραγματική ιδιαίτερη ΰπαρξη
των εννοιών, είτε έξω εϊτε μέσα στα πράγματα — έβρισκε
πάντοτε πολύ γρήγορα το πέρασμα από τον λογικό κό-
σμο των εννοιών στο μαγικό κόσμο των λέξεων. Καί μα-

' γικοί πειραματισμοί λέξεων κι όχι καλλιτεχνικά παιχνι-
δίσματα είναι τα παθιασμένα φωνητικά καί γραφικά παι-
χνίδια μετασχηματισμών, πού διατρέχουν εδώ καί δεκα-
πέντε χρόνια το σύνολο της λογοτεχνικής πρωτοπορίας,
όπως κι,άν ονομάζεται αυτή φουτουρισμός, ντανταϊσμός
ή σουρρεαλισμός. Το πώς διαπλέκονται εδώ λόγος, μαγι-
κός κανόνας καί έννοια, δηλώνουν οί παρακάτω προτά-
σεις του ΑροΙΗπβίΓβ από το τελευταίο μανιφέστο του: «Ι_'
Εδρπΐ πουνββυ θΐ Ιθδ Ροθίθδ». Λέει εκεί, το 1918: «Δεν
υπάρχει στην ποίηση ένα σύγχρονο αντίστοιχο της ταχύ-
τητας καί της απλότητας, με την οποία έχουμε όλοι μας
συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε με μια καί μοναδική λέξη
τόσο πολύπλοκες ουσίες όπως ένα πλήθος, ένα λαό, ό-
πως το σύμπαν. Άλλα οί σημερινοί ποιητές συμπληρώ-
νουν το κενό· ή συνθετική ποίηση τους δημιουργεί νέες
οντότητες, πού ή πλαστική τους εμφάνιση είναι το ίδιο
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πολύπλοκη με εκείνη των λέξεων για τίς συλλογνκότη-
τες». "Αν προχωρούν λοιπόν ό ΑροΙΙίίΐΒίΓβ καί ό ΒΓΘΙΟΠ
στην ίδια κατεύθυνση με ά«κόμα μεγαλύτερη ενεργητικό-
τητα, καί ολοκληρώνουν τη σύνδεση του σουρρεαλισμοΰ
με τον περιβάλλοντα κόσμο με τη δήλωση: «Οί κατακτή-
σεις της επιστήμης βασίζονται πολύ περισσότερο ®έ μια
«σουρρεαλιστική παρά σε μια λογική σκέψη», αν παρου-
σιάζουν με άλλα λόγια την εξαπάτηση,.την οποία βλέπει
ό ΒΓΘίοη να κορυφώνεται στην ποίηση (πράγμα βάσιμο),
σαν θεμέλιο καί της επιστημονικής καί της τεχνικής εξέ-
λιξης, είναι τότε μια τέτοια ενσωμάτωση υπερβολικά θυ-
ελλώδης. Είναι πολύ διδακτικό να παραβάλλουμε την ι-
λιγγιώδη διασύνδεση αυτής της κίνησης με το ασύλληπτο
θαΰμα των μηχανών — ό ΑροΙΙίηθΪΓθ: «Οί παλιοί μύθοι έ-
γιναν στο μεγαλύτερο μέρος τους πραγματικότητα, δεν
έχουν τώρα οί ποιητές παρά να επινοήσουν νέους, τους ο-
ποίους θα μπορέσουν τότε να πραγματώσουν πάλι από τη
μεριά τους οί εφευρέτες» — να παρομοιάσουμε αυτές τίς
υπέρθερμες φαντασίες με τίς καλά έξαεριζόμενες ουτο-
πίες ενός 5οίΊθθΐΊ)3Γΐ.

«Ή σκέψη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας με κάνει
να γελώ»' αυτή ή φράση του ΑΓ39ΟΠ προσδιορίζει με με-
γάλη σαφήνεια, το ποιο δρόμο είχε να διανύσει ό σουρρε-
αλισμός από τίς απαρχές του μέχρι την πολιτικοποίηση
του. Ό Ρίβιτθ ΝβνΜΙθ πού ανήκε αρχικά σ' αυτή την ο-
μάδα, χαρακτήρισε δίκαια την παραπάνω εξέλιξη διαλε-
κτική, στο εξαιρετικό κείμενο του «Ι_3 Ηβνοΐυΐίοη βΐ Ιθ3
ΙηΙβΙΙθΟίυβΙδ». Κύριο λόγο σ' αυτό το μετασχηματισμό
μιας ακραίας διαλογιστικής στάσης σε επαναστατική
αντιπολίτευση παίζει ή εχθρότητα της αστικής τάξης α-
πέναντι σε οποιαδήποτε εκδήλωση ριζοσπαστικής πνευ-
ματικής ελευθερίας. Αυτή ή εχθρότητα ώθησε το σουρρε-
αλισμό προς τα αριστερά. Πολιτικά γεγονότα, προπαν-
τός ό πόλεμος στο Μαρόκο, επιτάχυναν την εξέλιξη. Με
το μανιφέστο «Οί διανοούμενοι ενάντια στον πόλεμο στο
Μαρόκο», πού δημοσιεύτηκε στην «Ηυίτοηίίβ», απο-
κτήθηκε μια ριζικά διαφορετική πλατφόρμα από εκείνη,
πού προσδιοριζόταν π.χ. από το πασίγνωστο σκάνδαλο
στο γεϋμα του δβίηί - ΡοΙ Ρουχ. Τότε, λίγο μετά τον πό-
λεμο, δταν οί σουρρεαλιστές, αίσθανόμενοι πώς απειλεί-
ται ή γιορτή ενός τιμώμενου από αυτούς ποιητή από την
παρουσία εθνικιστικών στοιχείων, ξέσπασαν στην κραυ-
γή «Ζήτω ή Γερμανία», παρέμεναν στα όρια του σκανδά-
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λου, μπροστά στο όποιο ή αστική τάξη είναι ως γνωστό
το ϊδιο χοντρόπετση, δσο ευαίσθητη απέναντι σε κάθε
δράση. Είναι αξιοσημείωτη κάτω από την επίδραση τέ-
τοιων πολιτικών προμηνυμάτων ή συμφωνία απόψεων
μεταξύ ΑροΙΜηειίΓθ καί ΑΓβςοπ για το μέλλον του ποιη-
τή. Τα κεφάλαια «Καταδίωξη» καί «Φόνος» στο «Ροθΐβ
3333δ3ίηβ» του ΑροΙΜη3ΐΓ6 περιέχουν την περίφημη πε-
ριγραφή ενός πογκρόμ εναντίον των ποιητών. Οί εκδοτι-
κοί οίκοι καταλαμβάνονται με έφοδο, τα βιβλία με τα
ποιήματα ρίχνονται στη φωτιά, οί ποιητές δολοφονούν-
ται. Καί οί ϊδιες σκηνές διαδραματίζονται ταυτόχρονα σ'
δλο τον κόσμο. Στό «Ιιπβςϊηβίίοη» του ΑΓβςοη ή συν-
τροφιά καλείται με την προαίσθηση μιας τέτοιας φρίκης
σε μια τελευταία σταυροφορία.

Για να γίνουν τέτοιες προφητείες κατανοητές καί να ε-
κτιμηθεί από στρατηγική άποψη ή γραμμή πού προσέγγι-
σε ό σουρρεαλισμός, πρέπει να εξεταστεί ό τρόπος σκέ-
ψης, πού είναι διαδεδομένος στην επονομαζόμενη ^υνετή
αριστερή αστική διανόηση. Αυτός εκδηλώνεται με αρκε-
τή σαφήνεια στο σημερινό προσανατολισμό προς τη Ρω-
σία των παραπάνω κύκλων. Οΰτε λόγος φυσικά εδώ για
τον ΒβΓ3ΐιϋ, πού άνοιξε το δρόμο των ψευδολογιών για
τη Ρωσία, ή για τον ΡΘ&ΓΘ - Ι_υοβ, πού τριποδίζει ακολου-
θώντας τον στην ανοιγμένη οδό σαν φρόνιμος γάιδαρος,
φορτωμένος με δλες τίς αστικές δυσανασχετήσεις. Άλ-
λα πόσο προβληματικό είναι καί το ϊδιο το τυπικά μεσο-
λαβητικό βιβλίο του ΟυΗβιτίΘΐ. Πόσο δύσκολα υποφερ-
τός ό επιβεβλημένα ορθός, ό επιβεβλημένα θαρραλέος
καί εγκάρδιος λόγος των προτεσταντών θεολόγων, πού
το διατρέχει. Πόσο φθαρμένη ή υπαγορευμένη από την α-
μηχανία καί τη γλωσσική άγνοια μέθοδος του τυχαίου
συμβολικού φωτισμού των πραγμάτων. Πόσο προδοτική
η συνόψισή του: «Ή αυθεντική, βαθύτερη επανάσταση,
εκείνη πού θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να μεταβά-
λει την ουσία της ϊδιας της σλαβικής ψυχής, δεν έχει γίνει
ακόμα». Είναι τυπικό χαρακτηριστικό αυτής της αριστε-
ρής γαλλικής διανόησης — όπως ακριβώς καί της αντί-
στοιχης ρωσικής —, δτι ή θετική λειτουργία της προέρχε-
ται στο ακέραιο από ένα αίσθημα υποχρέωσης όχι απέ-
ναντι στην επανάσταση, αλλά στην παράδοση του πολι-
τισμού. Ή συλλογική της προσφορά, στο βαθμό πού εί-
ναι θετική, μοιάζει μ' εκείνη των συντηρητών. Πολιτικά
δμως καί οικονομικά πρέπει να υπολογίζει κανείς πάντο-
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τε άπ' αυτήν τον κίνδυνο της δολιοφθοράς.
Το πιο ενδεικτικό του συνόλου της παραπάνω αριστε-

ρής αστικής τοποθέτησης είναι ή αθεράπευτη σύζευξη ι-
δεαλιστικής ηθικής καί πολιτικής πρακτικής. Μερικά
κεντρικά σημεία του σουρρεαλισμοϋ, της σουρρεαλιστι-
κής μάλιστα παράδοσης, γίνονται κατανοητά μόνο σε
αντιδιαστολή με τους αμήχανους συμβιβασμούς της «η-
θικότητας». Αυτή ή κατανόηση δεν έχει προωθηθεί ακό-
μα αρκετά. Το να εκληφθεί ό σατανισμός ενός Βίιηβ3υοΙ
κι ενός 1_3υΐΓθ3ΐτιοηί σαν αντίστοιχο του Γ 3ΐΊ ρουτ Γ 3ΐΊ
σε ένα κατάλογο σνομπισμού, ήταν πολύ παραπλανητι-
κό. Άλλα αν αποφασίσει κανείς να ανοίξει αυτό το ρο-
μαντικό ομοίωμα, θα βρει έκεϊ κάτι χρήσιμο. Τη λατρεία
του Κάκου σαν ένα, ρομαντικό βέβαια πάντοτε, μηχανι-
σμό απολύμανσης καί απομόνωσης της πολιτικής από
κάθε ηθικολόγο ερασιτεχνισμό. Μ' αυτή την πεποίθηση
καί συναντώντας στον ΒΓθΙοη το σενάριο ενός έργου
τρόμου, κεντρικό σημείο του οποίου αποτελεί ή διαφθο-
ρά ενός παιδιού, θα γυρίζαμε Ί'σως μερικές δεκαετίες πί-
σω. Μεταξύ 1865 καί 1875 δούλευαν μερικοί μεγάλοι α-
ναρχικοί, χωρίς να ξέρει ό ένας για τον άλλο, στις κατα-
χθόνιες μηχανές τους. Καί το εκπληκτικότερο: έβαλαν α-
νεξάρτητα ό ένας άπ' τον άλλο το ρολόι τους την ϊδια α-
κριβώς ώρα, καί σαράντα χρόνια αργότερα έκραγήκαν
στη Δυτική Ευρώπη ταυτόχρονα τα κείμενα του Οοδίο-
]θ\Λ/δΚί, του Βίιηΐ33υοΙ καί του Ι_3υΐΓθ3ΐτιοηΐ. Θα μπορού-
σαμε για μεγαλύτερη ακρίβεια να επιλέξουμε από το συ-
νολικό έργο του ΟθδΙθ]β\Λ/δΚί εκείνο το μέρος, πού δημο-
σιεύτηκε πραγματικά μόνο γύρω στο 1915: το «Ή εξομο-
λόγηση του δίβνΐΌςιη» από τους «Δαιμονισμένους». Αυ-
τό το κεφάλαιο, πού έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με
την τρίτη ωδή των «01ΐ3ηίδ ο)β ΜβΙοΙοΐΌΓ», περιλαμβάνει
μια τεκμηρίωση του Κάκου, ή οποία εκφράζει μερικά μο-
τίβα του σουρρεαλισμοϋ με μεγαλύτερη ένταση από ο-
ποιονδήποτε σημερινό εκπρόσωπο του... Γιατί ό 3ΐ3νΐΌ-
9 ΐ η είναι ένας σουρρεαλιστής 3ν3ηΐ 13 Ιβΐ ΐΓθ. Δεν ένιωσε
κανείς δπως αυτός, το πόσο είναι αφελής ή αντίληψη των
στενόμυαλων, δτι εμπνέεται βέβαια το καλό από το Θεό,
παρ' όλη την ανδρική αρετή εκείνου πού το άσκεΐ' το Κα-
κό όμως προέρχεται εξ ολοκλήρου από το αυθόρμητο
μας, είμαστε λένε σ' αυτό ανεξάρτητα καί πέρα για πέρα
αυτεξούσια οντά. Κανείς δεν διέκρινε δπως αυτός την έμ-
πνευση ακόμα καί στη χυδαιότερη πράξη καί ακριβώς σ'
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αυτήν. Αντιλήφθηκε παραπέρα την αισχρότητα σαν κάτι
προσχεδιασμένο, τόσο στην πορεία του κόσμου, όσο καί
μέσα σ' εμάς τους ίδιους, κάτι για το όποιο είμαστε προ-
διατεθειμένοι, αν όχι προορισμένοι, δπως ό ιδεαλιστής α-
στός την αρετή. Ό θεός του Οθ3ίθ]θ\Λ/3Κί δεν έπλασε μό-
νο ουρανό καί γη, άνθρωπο καί ζώα, αλλά καί τη χυδαιό-
τητα, την εκδίκηση, την ωμότητα. Κι εδώ ακόμα δεν ε-
πέτρεψε αυτός στο διάβολο να ανακατευθεί στην τέχνη
του. Γι' αυτό είναι δλα στο έργο του τόσο πηγαία, ίσως δ-
χι «εξαίσια», αλλά αιώνια νέα «δπως την πρώτη μέρα»,
καί με μια απόσταση χάους από τα κλισέ, μέσα από τα ό-
ποια παρουσιάζεται στο Φιλισταΐο ή αμαρτία.

Το πόσο μεγάλη είναι ή ένταση, πού κάνει τους ανα-
φερθέντες ποιητές ικανούς για μια τέτοια εκπληκτική ε-
πίδραση από τόσο μακριά, αποδεικνύει με ένα περιπαι-
κτικό υφός ή επιστολή, πού απευθύνει ό ΙδίοΙοΓθ Ουθ3δδ6
στίς 23 Όκτωβρίου 1869 στον εκδότη του, για να τον πεί-
σει για το εύσχημο της ποίησης του. Τοποθετεί έκεϊ τον ε-
αυτό του στην ϊδια σειρά με τους ΜίοΚίβννίοζ, ΜΠίοη,
δβυΐΐΊβχ, ΑΙίΓβοΙ οΐθ Μυδδθΐ, Β3υο)βΐ3ίΓθ καί λέει: «"Ο-
ξυνα φυσικά λίγο τον τόνο, για να εισάγω κάτι καινούριο
σ' αυτή τη λογοτεχνία, πού δεν υμνεί την απελπισία, πα-
ρά για να συντρίψει τον αναγνώστη καί να τον κάνει στη
συνέχεια να ποθήσει ακόμα περισσότερο σαν αντίδοτο το
Καλό. Υμνείται λοιπόν τελικά πάντοτε το Καλό, μόνο
πού ή μέθοδος είναι πιο φιλοσοφημένη καί λιγότερο α-
πλοϊκή από εκείνη της παλιάς σχολής, της οποίας επι-
ζώντες εκπρόσωποι είναι μόνον ό νίοίΟΓ Ηυςο καί μερι-
κοί άλλοι». "Αν έχει δμως το διορατικό βιβλίο του 1_3υ-
ίΓθ3ΓποηΙ μια παραμικρή κι οποιαδήποτε συνάφεια, αν
μπορεί πολύ περισσότερο να τοποθετηθεί σε μια τέτοια,
τότε είναι εκείνη της εξέγερσης. Ήταν γι' αυτό το λόγο
πολύ ευνόητη καί καθόλου άσκοπη καθ' εαυτή ή απόπει-
ρα, πού έκανε ό δουρβυΐί το 1927 στην έκδοση των α-
πάντων του να αποδώσει στον ΙδίοΙοΓθ Ουοβδδθ μια πο-'
λιτική ζωή. Δεν υπάρχουν δυστυχώς τεκμήρια γι' αυτήν,
κι αν πρότεινε ό 5ουρ3ΐι!1 μερικά, στηρίχτηκε σε μια
σύγχυση. Μια ανάλογη απόπειρα για τον ΒΐηηββυοΙ είχε
απεναντίας ευτυχή έκβαση, καί ή υπεράσπιση της αυθεν-
τικής εικόνας του απέναντι στο σφετερισμό των καθολι-
κών με τους 0\Άυάβ\ καί Ββιτίοΐιοη αποτελεί επίτευγμα
του ΜΒΓΟΘ! ΟουΙοη. Ό Βίηη&βυοΙ είναι καθολικός, μάλι-
στα, σύμφωνα δμως με την περιγραφή του ίδιου, στο έ-
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λεεινότερο μέρος του, εκείνο πού δεν παύει αδιάκοπα να
καταγγέλλει, να το εκθέτει στο μίσος το δικό του καί του
καθενός, στην περιφρόνηση τη δική του κι όλονών: στο
μέρος πού τον εξαναγκάζει να ομολογήσει πώς δεν κατα-
λαβαίνει την εξέγερση. Αυτή είναι δμως ή ομολογία ενός
κομμουνάριου, πού δεν κατάφερε ό ίδιος αρκετά, κι δταν
έστρεφε την πλάτη στην ποίηση, είχε αποχαιρετήσει κιό-
λας από καιρό με τα πρώτα ποιήματα του τη θρησκεία:
«Μίσος, σ' εσένα εμπιστεύθηκα το θησαυρό μου», γράφει
στο «83Ι3ΟΠ βη ΕπίθΓ». Γύρω -κι άπ' αυτά τα λόγια θα
μπορούσε να αναρριχηθεί μια ποιητική του σουρρεαλι-
σμοΰ, απλώνοντας μάλιστα τίς ρίζες της βαθύτερα από ε-
κείνη τη θεωρία της «δυφπβθ», της έκπλησσόμενης ποί-
ησης, πού προέρχεται από τον ΑροΙΝηβΪΓθ, μέχρι τα βά-
θη των συλλογισμών του ΡΟΘ.

Από τον ΒβΚυηΐη δεν εμφανίστηκε πια στην Ευρώπη
καμιά ριζοσπαστική αντίληψη για την ελευθερία. Οί
σουρρεαλιστές την έχουν. Είναι οί πρώτοι εξολοθρευτές
του φιλελεύθερου ήθικο-άνθρωπιστικοϋ άποστεώμένου I-
δανικοϋ της ελευθερίας, γιατί έχουν την πεποίθηση, ότι
«ή ελευθερία, πού μπορεί να εξαγοραστεί σ' αυτή τη γη
μόνο με χιλιάδες σκληρότατες θυσίες, θέλει να προσφέ-
ρεται για απόλαυση απεριόριστη, σ' όλη της την αφθονία
καί χωρίς οποιονδήποτε πραγματιστικό υπολογισμό, έφ'
δσον διαρκεί». Καί τους παρέχουν τα παραπάνω την α-
πόδειξη, «δτι ό αγώνας για την απελευθέρωση της αν-
θρωπότητας στην απλούστερη επαναστατική του μορφή
(πού είναι βέβαια, κι ακριβώς, ή απελευθέρωση από κάθε
άποψη) παραμένει το μοναδικό πράγμα, πού αξίζει να υ-
πηρετεί κανείς». Θα πετύχουν δμως τη σύντηξη αυτής
της εμπειρίας της ελευθερίας με την άλλη επαναστατική
εμπειρία, την οποία οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσου-
με, επειδή την είχαμε: με το δημιουργικό, το δικτατορικό
της επανάστασης; Με δυο λόγια — να συνδέσουν την εξέ-
γερση με την επανάσταση; Πώς να φανταστούμε μια ΰ-
παρξη, πού προσανατολίζεται αποκλειστικά στο βουλε-
βάρτο ΒΟΠΠΘ - ΝουνβΙΙβ, σε χώρους του Ι_β ΟθΓβιΐ5Ϊ6Γ
καί του ΟυοΙ;

Ό προσεταιρισμός των δυνάμεων της μέθης για την ε-
πανάσταση, να ό λόγος της περιφοράς του σουρρεαλι-
σμοϋ σ' δλα τα βιβλία καί τίς προσπάθειες. Το θεωρεί αυ-
τό σαν το ιδιαίτερο του καθήκον. Για τους σουρρεαλι-
στές δμως δεν είναι αρκετό, γιατί ένας συντελεστής έκ-
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στάσης είναι, δπως ξέρουμε, παρών σε κάθε επαναστατι-
κή πράξη, όντας ταυτόσημος μέ:τόν αναρχικό. Το να δο-
θεί δμως έμφαση αποκλειστικά σ' αυτόν, θα σήμαινε να
παραμεληθεί εντελώς ή μεθοδική καί πειθαρχημένη προ-
ετοιμασία της επανάστασης προς όφελος μιας μεταξύ ά-
σκησης καί προεορτίων ταλαντευόμενης πρακτικής. Ε-
δώ έρχεται να προστεθεί μια υπερβολικά ανεπαρκής, μη
διαλεκτική θεώρηση της φύσης της μέθης. Ή αισθητική
του ρβίηΐΓθ, του ροθίθ «βη θίθί άβ δΐΐφπεθ», της τέ-
χνης σαν αντίδρασης του έκπλησσόμενου, έχει εμπλακεί
σε μερικές ολέθριες ρομαντικές προκαταλήψεις. Κάθε
σοβαρή διερεύνηση των απόκρυφων, σουρρεαλιστικών,
φαντασμαγορικών χαρισμάτων καί φαινομένων έχει σαν
προϋπόθεση μια διαλεκτική διαπλοκή, πού δεν θα γίνει
ποτέ αποδεκτή από ένα ρομαντικό μυαλό. Γιαιί ό γεμά-
τος πάθος ή φανατισμό τονισμός της αινιγματικής πλευ-
ράς του αινιγματώδους δεν θα ανοίξει παραπέρα το δρό-
μο' διαπερνούμε πολύ περισσότερο το μυστήριο μόνο στο
βαθμό, πού το ξαναβρίσκουμε μέσα στην καθημερινότη-
τα, χάρη σε μια διαλεκτική οπτική, πού αναγνωρίζει το
καθημερινό σαν ανεξιχνίαστο, το ανεξιχνίαστο σαν κα-
θημερινό. Ή πιο παθιασμένη εξέταση τηλεπαθητικών
φαινομένων π.χ. δε θα μας μάθει για την ανάγνωση (μια
κατεξοχήν τηλεπαθητική διαδικασία) οΰτε τα μισά, από
δσα ή εγκόσμια φώτιση της ανάγνωσης για τα τηλεπαθη-
τικά φαινόμενα. "Η: ή πίό παθιασμένη διερεύνηση της
έκστασης του χασίς δε θα μας μάθει για τη σκέψη (ένα
κατεξοχήν ναρκωτικό) οΰτε τα μισά, από όσα ή εγκό-
σμια φώτιση της σκέψης για την έκσταση του χασίς. Ό
αναγνώστης, ό σκεπτόμενος, ό αναμένων, ό περιπλανώ-
μενος αποτελούν με τον ίδιο τρόπο τύπους του φωτισμέ-
νου, δπως ό καπνιστής οπίου, ό όνειρευόμενος, ό έκστα-
σιαζόμενος. Καί είναι πιο εγκόσμιοι. Για να μην κάνουμε
καθόλου μνεία για εκείνο το αποτρόπαιο ναρκωτικό — ε-
μάς τους ίδιους — πού το παίρνουμε μέσα στη μοναξιά.

«Να προσεταιριστούμε τίς δυνάμεις της μέθης για την
επανάσταση» — με άλλα λόγια: ποιητική πολιτική;
«Νουδ θη 3νοπδ δουρέ. Καλύτερα οτιδήποτε άλλο!»
Λοιπόν — θα σας κινηθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέ-
ρον, για το πόσο πολύ ξεκαθαρίζει τα πράγματα μια πε-
ριοδεία στην ποίηση. Γιατί: τί είναι το πρόγραμμα των α-
στικών κομμάτων; "Ενα κακό ποίημα της άνοιξης, πού
ξεχειλίζει από μεταφορές. Για τον σοσιαλιστή συνίσταται
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εκείνο «το ομορφότερο μέλλον των παιδιών καί των εγ-
γονιών μας», στο ότι θα ενεργούν όλοι «σα να ήταν άγγε-
λοι» καί θα έχει ό καθένας τόσα πολλά «σα να ήταν
πλούσιος» καί θα ζει ό καθένας «σα να ήταν ελεύθερος».
Από αγγέλους, πλούτο, ελευθερία οϋτε ίχνος. "Ολα εικό-
νες μόνον. Κι ό θησαυρός των εικόνων αύτοΰ του σοσιαλ-
δημοκρατικού συλλόγου ποιητών; Το δικό τους «Οτβοΐυδ
Άά ρβΓΓΟδδυηη»; Ό όπτιμισμός. Νιώθει δμως βέβαια κα-
νείς μια διαφορετ,ική ατμόσφαιρα στο κείμενο του ΝβνίΙ-
Ιβ, όπου προβάλλει σαν αίτημα της ημερήσιας διάταξης ή
«οργάνωση του πεσιμισμοϋ». Σάν εκπρόσωπος των φί-
λων λογοτεχνών του θέτει ένα τελεσίγραφο, μποστά στο
όποιο οφείλει αυτός ό ανεύθυνος, ερασιτεχνικός όπτιμι-
σμός να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια τη στάση του: που εν-
τοπίζονται οι προϋποθέσεις της επανάστασης; Στήν αλ-
λαγή του φρονήματος ή των εξωτερικών συνθηκών; Αυτό
είναι το θεμελιώδες ερώτημα, πού καθορίζει τη σχέση πο-
λιτικής καί ηθικής καί δεν επιτρέπει την παραμικρή από-
κρυψη. Ό σουρρεαλισμός προσεγγίζει ολοένα καί περισ-
σότερο την κομμουνιστική απάντηση του. Καί σημαίνει
αυτό: πεσιμισμός σ' ολόκληρο το μέτωπο. Μάλιστα καί
πέρα για πέρα. Δυσπιστία στο πεπρωμένο της λογοτε-
χνίας, δυσπιστία στο πεπρωμένο της ελευθερίας, δυσπι-
στία στο πεπρωμένο της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας,
προπαντός όμως δυσπιστία, δυσπιστία καί δυσπιστία σε
κάθε συμβιβασμό: μεταξύ των τάξεων, μεταξύ των λαών,
μεταξύ των ατόμων. Καί απεριόριστη εμπιστοσύνη μόνο
στην Ι.Ο.ΡθΓβθΠ καί στην ειρηνική τελειοποίηση της πο-
λεμικής αεροπορίας. Τί όμως τώρα, υστέρα τί;

Καταξιώνεται εδώ ή διορατικότητα, πού απαιτεί στο
«ΪΓ3ίίθ άυ δίγ!θ», το τελευταίο βιβλίο του ΑΓ39ΟΠ, τη
διάκριση μεταξύ μεταφοράς καί εικόνας. Μια εύστοχη
διορατικότητα σε προβλήματα ΰφους, πού πρέπει να
διευρυνθεί. Διεύρυνση: πουθενά δεν συγκρούονται αυτές
οι δύο — μεταφορά καί εικόνα — τόσο δραστικά καί τό-
σο άσυμφιλίωτα, όπως στην πολιτική. Καί οργάνωση του
πεσιμισμοϋ δεν σημαίνει λοιπόν τίποτε άλλο παρά· εξο-
στρακισμός της ηθικής μεταφοράς από την πολιτική καί
ανακάλυψη στο χώρο της πολιτικής πρακτικής του εκα-
τό τοις εκατό χώρου της εικόνας. 'Αλλά αυτός ό χώρος
δεν είναι πια καθόλου δυνατό να οριοθετηθεί με την περι-
συλλογή. "Αν θεωρηθεί σαν διττό καθήκον της επανα-
στατικής διανόησης ή ανατροπή της διανοητικής ύπερί-
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σχυσης της αστικής τάξης καί ή πρόσκτηση της σύνδε-
σης με τίς προλεταριακές μάζες, έχει αποτύχει τότε αυτή
σχεδόν ολοκληρωτικά στο δεύτερο μέρος του παραπάνω
καθήκοντος, γιατί ή σύνδεση δεν μπορεί πια να επιτευ-
χθεί με την περισυλλογή. Κι δμως παρεμπόδισε το παρα-
πάνω ελάχιστους, στο να επανατοποθετούν ολοένα το
καθήκον σαν τέτοιο δήθεν καί να ζητούν προλεταρια-
κούς ποιητές, στοχαστές καί καλλιτέχνες. Ό ΤΐΌίζΚί α-
πεναντίας αναγκάστηκε ήδη — στο «Λογοτεχνία καί Ε-
πανάσταση» — να επισημάνει, ότι αυτοί θα προέλθουν α-
πό μια νικηφόρα επανάσταση. Στήν πραγματικότητα
πρόκειται πολύ λιγότερο για το επιχείρημα μιας μεταβο-
λής του αστικής προέλευσης καλλιτέχνη σε αυθεντία
«Προλεταριακής Τέχνης», από ότι για εκείνο μιας λει-
τουργικοποίησής του σε σημαντικούς τόπους αύτοϋ του
χώρου της εικόνας, έστω καί σε βάρος της καλλιτεχνι-
κής δραστηριότητας του. Δεν θα έπρεπε ίσως, μάλιστα,
να αποτελέσει ή διακοπή της «καλλιτεχνικής σταδιοδρο-
μίας» του ένα ουσιαστικό μέρος της παραπάνω λειτουρ-
γίας;

Ακόμα καλύτερα τότε τα ανέκδοτα πού διηγείται. Κι
ακόμα καλύτερος ό τρόπος διήγησης τους. Γιατί καί στο
αστείο, στη βρισιά, στην παρεξήγηση, παντού, όπου ανα-
δεικνύει μια πράξη την ίδια την εικόνα της καί υπάρχει,
την ένδοβάλλει καί την καταναλώνει, όπου άντικρύζει ή
εγγύτητα με τα μάτια τον ίδιο της τον εαυτό, ανοίγει αυ-
τός ό ποθητός χώρος της εικόνας, ό κόσμος της πολύ-
πλευρης καί ολοκληρωμένης επικαιρότητας, πού εξαφα-
νίζει το «καλό δωμάτιο»" ό χώρος με μια λέξη, στον ό-
ποιο ό πολιτικός υλισμός καί το φυσικό πλάσμα διαμοι-
ράζουν τον εσωτερικό άνθρωπο, την ψυχή, το άτομο ή ο-
τιδήποτε άλλο θελήσαμε να τους επισυνάψουμε με διαλε-
κτική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μη μείνει κανένα μέλος
του αδιάσπαστο. 'Αλλά παρ' όλα αυτά — μάλιστα ακρι-
βώς μετά από μια τέτοια διαλεκτική εξόντωση — αυτός ό
χώρος θα παραμείνει ακόμα χώρος εικόνας, καί πιο συγ-
κεκριμένα: χώρος σώματος. Γιατί βοήθεια καμιά, ή συμ-
φωνία επισφαλής: ό μεταφυσικός υλισμός τύπου Ν/οςΙ
καί ΒυοΙΐ3πη δεν επιτρέπει τη χωρίς ρήγματα διαπε-
ραίωση του στον ανθρωπολογικό υλισμό, πράγμα πού α-
ποδεικνύει ή εμπειρία των σουρρεαλιστών καί προηγού-
μενα των ΗββθΙ, ΟβοΓς ΒϊιοήηβΓ, ΝίβίΖδοΙίθ, Βίηη&3υ<1
Παραμένει ένα υπόλοιπο. Ή συλλ\ /ικότητα είναι επίσης
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σωματική. Καί ή φάση (ΡΙινδϊδ), οργανωμένη για τη συλ-
λογικότητα με τη μορφή της τεχνικής, μπορεί να παρα-
χθεί σύμφωνα με τη συνολική πολιτική καί αντικειμενική
πραγματικόητά της μόνο σ' εκείνο το χώρο εικόνας,
στον όποιο εξοικειωνόμαστε από την εγκόσμια φώτιση.
Μόνον δταν διεισδύσουν σ' αυτήν το σώμα κι ό χώρος ει-
κόνας τόσο βαθιά, ώστε κάθε επαναστατική ένταση να
γίνεται σωματική συλλογική έννεύρωση, κάθε σωματική
έννεύρωση της συλλογικότητας επαναστατική έκφόρτι-
ση, θα έχει ξεπεράσει ή πραγματικότητα τον ίδιο τον εαυ-
τό της στο βαθμό πού απαιτεί το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο. Οι σουρρεαλιστές είναι για την ώρα οί μοναδικοί,
πού έχουν αντιληφθεί τίς σημερινές επιταγές του. Άνταλ-
λάσουν, ένας προς έναν, την παντομίμα τους με την πλά-
κα ενός ξυπνητηριού, πού κτυπά κάθε λεπτό εξήντα δευ-
τερόλεπτα.

ΣΧΟΛΙΟ *

Ή ενασχόληση του Ββη/βΓπίη με το σουρρεαλισμό άρ-
χισε πιθανότατα το 1925, ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του
πρώτου Μανιφέστου του ΒΓΘΪΟΠ. Στίς 3.7.1925 έκανε γνω-
στή στον Πίΐκβ τη μετάφραση του της «Ανάβασης» του
81. - υ.ΡθΓδβ καί συμπλήρωνε: «Ή ατμόσφαιρα - με την
ευρεία έννοια της λέξης - από την οποία αναδύεται το έργο,
μου έγινε σαφής καθώς κυλούσαν οί εβδομάδες. Στό
σουρρεαλισμό (μερικές από τίς επιδιώξεις του είναι βέβαια
εμφανείς καί στον 5ί. - ϋ. ΡθΓδβ) συναρπάστηκα ιδιαίτερα
από το πόσο κυριευτικά, επιτακτικά καί αξιωματικά ει-
σβάλλει ή γλώσσα στο χώρο του ονείρου. Προσπάθησα
πρίν απ' όλα να διατηρήσω την ξέφρενη ανάσα αυτής της
προσωδιακής δράσης στα γερμανικά». (Επιστολές, 390).
Δυο εβδομάδες αργότερα, στίς 24.7.1925, αναφέρει σ' ένα
γράμμα του στον 8ο/ιοΙβπι: «Μελέτησα προπαντός τα τε-
λευταία από τη Γαλλία" τα εξαίσια κείμενα του ΡβυΙ 1/3/6-
ΓΥ (\/ΆΠβΙέ, Ευρβίίποδ) από τη μια, τα προβληματικά βι-
βλία των σουρρεαλιστών από την άλλη. Μπροστά σε τέ-
τοια ντοκουμέντα πρέπει σιγά σιγά να εξοικειωθώ με την
τεχνική της κριτικής. Σέμια καινούρια λογοτεχνική επιθε-
ώρηση, πού πρόκειται να εμφανιστεί το φθινόπωρο — σε
έχω ενημερώσει, νομίζω, ήδη σχετικά — , ανέλαβα κάθε
είδους συνεργασία, ιδιαίτερα μια μόνιμη στήλη για τη νέα
γαλλική θεωρία της τέχνης». (Επιστολές, 393). Ή και-
νούρια λογοτεχνική επιθεώρηση ήταν ή «ίίίθΓ3Π8θ(Ί6
ννβΐΐ», πού εκδίδονταν από τον Μ//'//χ Η338 στον εκδοτι-
κό οίκο ΕπΊ8ί Ποννοΐιΐί καί στην οποία συνεργαζόταν ό
Ββηίβπιίη τακτικά από το 1925 μέχρι το 1930. Μια πρώτη
εργασία του για το σουρρεαλισμό, το ΤΓ3υΐΏκί{8θΐΊ, γρά-
φτηκε πιθανότατα μέσα στο 1925 καί δημοσιεύθηκε τον
Ιανουάριο του 1927 στη «Νβυβ Πυη€/8θΐΊ3υ». Στά μέσα
του 1927 — ό Βθη]3ΐ7)ϊη δεν είχε αρχίσει ακόμα τη «μεγά-
λη πραγματεία» για το σουρρεαλισμό — αναφέρονται σε έ-
να γράμμα του στον ΗθίΓη3ηη8ίΙΐ3ΐ: «Ενώ με τίς προ-
σπάθειες καί τα ενδιαφέροντα μου στη Γερμανία αίσθάνο-

* Αποσπάσματα από τη σχολιασμένη έκδοση των «Κειμένων»
(δοΜπίΙβη, έκδ. οίκος δυϊιτίοηηρ) του \Ν. Ββη\ΆΓη\η. Ή επιλο-
γή έγινε από τον μεταφραστή.

74



μαι τελείως απομονωμένος ανάμεσα στους ανθρώπους
της γενιάς μου, υπάρχουν στη Γαλλία μεμονωμένες εμφα-
νίσεις — σαν συγγραφείς ό Οίτβυόουχ καί Ιδιαίτερα ό Α-
Γ3ξ}θΠ — σαν κίνηση ό σουρρεαλισμός, στίς όποιες δια-
κρίνω επεξεργασίες, πού απασχολούν καί εμένα». (Επι-
στολές, 446). Ό ββπ/3/77/η μετάφρασε μερικά αποσπά-
σματα από το «ίβ ρ3γ$3Π όθ Ρ3/75» του ΑΓΘΘΟΠ, πού πα-
ρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 1928 στη «ί./ίβΛ3Γ/50/7β
1/Ι/β/ί». Το δοκίμιο « Ό Σουρρεαλισμός» δημοσιεύθηκε το
Φεβρουάριο του 1929 σε τρεις συνέχειες στο ίδιο περιοδι-
κό. Ό Ββη/3ΐτιϊη είχε κάθε λόγο να διαμαρτυρηθεί για την
έκδοση, όπως συμπεραίνεται καί από ένα γράμμα του στον
ΑΙίΓθό Οθ/7/τ «"Αν ενδιαφέρεσαι για την πραγματεία για
το σουρρεαλισμό, θα έκανες καλά να περιμένεις την ολο-
κληρωμένη εμφάνιση της καί να τη διαβάσεις μετά ενιαία.
Γιατί ό διαχωρισμός των συνεχειών δεν θα μπορούσε να ε-
πιχειρηθεί με πιο παράλογο τρόπο, από ότι έγινε». Επι-
στολές, 487).

Ό υπαινιγμός στην αναφερθείσα επιστολή της 5.6.1927
στον Ηο(ιτΐ3ηη8ΐΐΐ3ΐ, ότι ό Ββηιβιπίη διακρίνει στο σουρ-
ρεαλισμό επεξεργασίες, πού απασχολούν καί αυτόν τον ί-
διο, διευκρινίζεται με ένα γράμμα του στον ΒοΐΊΟΐβπΐ στίς
14.2.1929: «"Οσα κατά τα άλλα με αφορούν τον τελευταίο
καιρό μπορείς να τα αντιληφθείς σε κάποιο βαθμό με σα-
φήνεια από το «Σουρρεαλισμό», ένα αδιαφανές παραβάν
μπροστά από την εργασία των «Αποσπασμάτων» (Επι-
στολές, 489). Ή υπόδειξη δεν ήταν αρκετά σαφής για τον
5οΛο/βηι' συμπληρώνει έτσι ό Ββηί&ιτιίη στίς 15.3.1929,
«.Ρωτάς, ακριβέ μου φίλε, τίμπορεί άραγε να κρύβεται πί-
σω από την εργασία για το σουρρεαλισμό. (Σοϋ την έστει-
λα, πιστεύω, ολοκληρωμένη, γράψε μου σε παρακαλώ, αν
την έχεις πάρει). Αυτή ή εργασία είναι όντως ένα παραβάν
μπροστά από τα «Παρισινά Αποσπάσματα» — καί έχω
κάποιους λόγους να διατηρώ κρυφά, όσα συμβαίνουν έκεϊ
πίσω. Σ' εσένα όμως εν πάση περιπτώσει τα έξης: ότι
πρόκειται εδώ για όσα ακριβώς έθιγες κάποτε μετά το διά-
βασμα του «Μονόδρομου»*· την πρόσκτηση για μια εποχή
του απολύτως συγκεκριμένου, όπως εμφανίζεται ολοένα
έκεϊ στα παιδικά παιχνίδια, σε ένα κτίριο, στην κατάσταση
μιας ζωής. Ένα παράτολμο επιχείρημα πού κόβει την άνά-

'· «Είη&3ΐιηδίΓ33δθ», Βερολίνο, 1928 : στοχασμοί του Ββη]3-
ΓΠίη με τη μορφή μικρών δοκιμίων ή αφορισμών (σ.τ.μ.)·

76

σα, δίκαια αναβαλλόμενο συνεχώς σ' όλη τη διάρκεια του
χειμώνα — εξαιτίας καί του φοβερού ανταγωνισμού με τα
εβραϊκά — παραλυτικό επομένως από καιρό σε καιρό, μη
επιδεχόμενο πια αναβολής αλλά ταυτόχρονα καί με μια αί-
σθηση ανολοκλήρωτου προς το παρόν». (Επιστολές,
491). Ό 5θ/?ο/β/77 διέκρινε από τη μεριά του τη σημασία
του σουρρεαλισμοϋ για τη σκέψη του ΒβηΐΒΠΊίη' γράφει
ένα σημείο των Απομνημονευμάτων του, πού αναφέρεται
βέβαια σε μια παλιότερη συνάντηση τους, το 1927 στο Πα-
ρίσι: «Στήν άντιδιαμετρική θέση του θαυμασμού του για τον
ν3ΐβΓγ βρισκόταν το φλογερό του ενδιαφέρον για τους
σουρρεαλιστές, στους οποίους υπήρχαν πολλά, από όσα
είχαν ξεσπάσει μέσα του τα τελευταία χρόνια. Αυτά, στα ό-
ποια προσπαθούσε να διεισδύσει καί να υποτάξει με μια
πνευματική πειθαρχία, του φαινόταν αξιόλογα στίς εντε-
λώς αντίθετες μορφές της δίχως όρια παράδοσης στίς ε-
κρήξεις του ασυνείδητου καί διέγειραν καί τη δική του
φαντασία. Το υπέρμετρο τους τον προσέλκυε βαθύτερα α-
πό την εκούσια σοβαροφάνεια του λογοτεχνικού εξπρεσιο-
νισμού, στον όποιο διέκρινε τίς τάσεις της ανειλικρίνειας
καί της μπλόφας. Ό σουρρεαλισμός υπήρξε γι' αυτόν ένα
είδος πρώτης γέφυρας για μια θετικότερη εκτίμηση της
ψυχανάλυσης, δεν είχε όμως αυταπάτες για τα αδύνατα
σημεία των μεθόδων καί των δύο σχολών. Διάβαζε τα πε-
ριοδικά, στα όποια προβάλλονταν απόψεις του ΑΓ3ξ)οη
του Βίθίοη, πού συνέπιπταν κάπου με τίς βαθύτερες προ-
σωπικές του εμπειρίες. Συνέβαινε εδώ κάτι παρόμοιο με
τη συνάντηση του με εκείνο πού αποκαλούσε ακραίο κομ-
μουνισμό. Ό ββη/3/77/π δεν ήταν ένας έκστασιαζόμενος,
αλλά οί εκστάσεις της επαναστατικής ουτοπίας καί της
σουρρεαλιστικής κατάδυσης στο ασυνείδητο υπήρξαν γι'
αυτόν κατά κάποιο τρόπο κλειδιά, πού άνοιγαν τίς πόρτες
του δικού του κόσμου, για τον όποιο αναζητούσε εντελώς
διαφορετικές,, αυστηρές καί πειθαρχημένες μορφές έκφρα-
σης». (8θ/Ίθΐ6ΐτι, Ι/Ι/3/ίθΛ ββη/3/77/π -το ιστορικό μιας φι-
λίας).

Το δοκίμιο για το σουρρεαλισμό σαν εισαγωγή στα Α-
ποσπάσματα: αυτό το χαρακτήρα τόνιζε ό Βθη]3Πΐίη μετά
τη δημοσίευση του κειμένου καί στον /-/ο//Τ73Α7Πδί/73/,
προσδιορίζοντας ταυτόχρονα καί τη σχέση του με το δοκί-
μιο για τον ΡΓθίΐ5ΐ σαν ενός αντίστοιχου: «Ή πραγματεία
για τον ΡΓουδί, ή οποία υποθέτω, ας ελπίσω όχι χωρίς λό-
γο, ότι σας έδωσε μια συγκεκριμένη εντύπωση για όσα με
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απασχολούσαν πρίν από χρόνια στο Παρίσι καί στα όποια
συμβάλατε καί σεις, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σύ-
σταση για όλα τα υπόλοιπα κείμενα. Γι' αυτό καί περίμενα
την έκδοση της. Ό «Σουρρεαλισμός» είναι ένα αντίστοιχο
της, πού περιέχει μερικά προλεγόμενα των Αποσπασμά-
των, για τα οποία είχαμε μιλήσει κάποτε». (Επιστολές,
496).

Μετά υπό χρόνια, στίς αρχές του 1936, γνωστοποιούσε
ό Ββη/3τηίη στην ΟΓθίβΙ ΑόΟΓΠΟ την επικείμενη πρώτη
προσωπική επαφή του με τους σουβρεαλιστές: «Είναι αυ-
τονόητο, πώς ξέρω το «ΑΙϊοβ ίιη \ΝοηόβΓΐ3ηό»... Πρόκει-
ται για κάτι εξαιρετικό, πού χαίρει φυσικά μεγάλης εκτίμη-
σης καί από βέρους των σουρρεαλιστών. Καί μια καί το έ-
φερε ό λόγος, θα σε ενδιέφερε να μάθεις, ότι πρόκειται να
έρθω για πρ<άτη φορά σε επαφή με τον κύκλο του ΒκίΟΠ
μέσω του μεταφραστή της καινούριας μου εργασίας · μια
προσέγγιση, πού απαιτεί φυσικά πολύ μεγάλη περίσκεψη.
Την ερχόμενη Τρίτη θα παρακολουθήσω μια εκδήλωση
της ομάδας». Αυτή ή συνάντηση, αν έγινε βέβαια, ήρθε για
τον Ββη/3ΐΏΪη από κάποια άποψη πολύ καθυστερημένα: ό
Βίβίοη καί οϊ εναπομείναντες οπαδοί του είχαν έρθει από
καιρό σε ρήξη με εκείνο τον κομμουνισμό, με τον όποιο εί-
χε συμπαραταχθεί στο μεταξύ ό ββ/7/3/77/π' αλλά καί οϊ
σΌυρρεαλιστικές μέθοδοι, πού φάνηκαν αρχικά σ' αυτόν
τόσο πρόσφορες για τα Αποσπάσματα, του έδωσαν στη
συνέχεια την αίσθηση ενός αδιέξοδου.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΡΗΟΙΙδΤ

Οί δεκατρείς τόμοι του «Α 13 ΒθΟίΐθΓΟίΊβ οΐυ Τβηηρδ
ρβΓάυ» του ΜβΓΟθΙ ΡΐΌΐ ΐδ ί είναι το αποτέλεσμα μιας πέ-
ρα από κάθε δυνατότητα επεξεργασίας σύνθεσης, οπού
διασταυρώνονται σε ένα αυτοβιογραφικό έργο ή εμβά-
θυνση του μυστικιστή, ή τέχνη του πεζογράφου, ό οί-
στρος του σατιριστή, ή γνώση του μυημένου καί ή ατολ-
μία του μονομανή. Δίκαια έχει ειπωθεί ότι δλα τα μεγάλα
λογοτεχνικά έργα θεμελιώνουν ή άποσυνθέτουν ένα εί-
δος, είναι με μια λέξη ιδιαιτερότητες. Μεταξύ τους δμως
αποτελεί τό·παραπάνω ένα από τα πιο ασύλληπτα. Αρ-
χίζοντας από τη δομή του, πού ενοποιεί ποίηση, απομνη-
μονεύματα, σχόλια, μέχρι τη σύνταξη απέραντων προτά-
σεων (τον Νείλο της γλώσσας, πού ξεχειλίζει εδώ ζωογό-
νος στίς εκτάσεις της αλήθειας), δλα υπερβαίνουν κάθε
μέτρο. Το δτι αυτή ή μεγάλη μοναδικότητα της ποίησης
αποτελεί ταυτόχρονα το μεγαλύτερο της επίτευγμα στη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, είναι ή πρώτη απο-
καλυπτική διαπίστωση πού έρχεται στο νου του παρατη-
ρητή. Καί είναι εξαιρετικά νοσηροί οί όροι, από τους ο-
ποίους προέκυψε: μια έκλιπούσα πάθηση, μια άσυνήθι-
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στη περιουσία καί μια μη κανονική προδιάθεση. Δεν εί-
ναι δλα σ' αυτή τη ζωή υποδειγματικά, παραδειγματικά
όμως τα πάντα. Προσδιορίζει αυτή στη διαφοροποιούμε-
νη σημερινή συγγραφική παραγωγή τη θέση της στην
καρδιά του αδύνατου, στο επίκεντρο καί βέβαια ταυτό-
χρονα στο σημείο αδιαφορίας για κάθε κίνδυνο καί χα-
ρακτηρίζει αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα του «έργου
ζωής» σαν την τελευταία για πολύ καιρό. Ή εικόνα του
ΡΐΌυδί αποτελεί την υψηλότερη φυσιογνωμική έκφραση,
πού θα μπορούσε να αποκτήσει ή διαρκώς αυξανόμενη α-
συμφωνία μεταξύ ποίησης καί ζωής. Αυτό είναι το δίδαγ-
μα, πού δικαιώνει την απόπειρα επίκλησης αυτής της ει-
κόνας.

Είναι γνωστό, δτι ό ΡΐΌυδΐ δεν περιέγραψε στο έργο
του μια ζωή, δπως υπήρξε, αλλά μια ζωή, όπως την θυμά-
ται εκείνος, πού τη βίωσε. Το παραπάνω είναι βέβαια
διατυπωμένο με αρκετή ασάφεια καί χωρίς την παραμι-
κρή επεξεργασία. Γιατί τον κύριο ρόλο για τον ένθυμού-
μενο συγγραφέα δεν παίζει εδώ καθόλου αυτό πού έχει
βιώσει, αλλά ή ϋφανση των αναμνήσεων του, ή πηνελό-
πεια εργασία της μνήμης. "Η θα ήταν 'ΐσως προτιμότερο
να μιλήσουμε για μια πηνελόπεια εργασία της λήθης; Δεν
είναι ή ακούσια μνήμη, ή ρηθίτιοίΓθ ϊηνοΙοηίβίΓθ του
ΡΐΌΐΐδί, πολύ πιο κοντά στη λήθη παρά σ' εκείνο, πού α-
ποκαλείται συνήθως ανάμνηση; Καί δεν αποτελεί αυτό το
έργο της αυθόρμητης ανάμνησης, στο όποιο ή μνήμη εί-
ναι το υφάδι καί ή λήθη το στημόνι, πολύ περισσότερο έ-
να αντίθετο του έργου της Πηνελόπης παρά κάτι δμοιό
του; Γιατί ξεφτά εδώ ή μέρα εκείνο πού δημιούργησε ή νύ-
χτα. Κάθε πρωί απομένουν στα χέρια μας, καθώς ξυπνά-
με, αδύναμοι τίς περισσότερες φορές καί χαλαροί, μόνο
μερικά κρόσια από το χαλί της βιωμένης ύπαρξης, δπως
ύφάνθηκε μέσα μας από τη λήθη. Άλλα ή κάθε μέρα ά-
ποσυνθέτει με την επιβαλλόμενη δραστηριότητα καί, α-
κόμα περισσότερο, με την επιβεβλημένη μνήμηίτό πλε-
κτό, τα κοσμήματα της λήθης. Γι' αυτό μετέτρεψε ό
ΡΐΌυδί στο τέλος τίς μέρες του σε νύχτες, για να αφιερώ-
σει στο συσκοτισμένο δωμάτιο με τεχνητό φωτισμό δλες
τίς ώρες του ανενόχλητος στο έργο, έτσι ώστε να μην του
διαφύγει κανένα από τα περίπλοκα άραβουργήματά του.

"Αν οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν ένα κείμενο ύφασμα* δεν

(Ιβχΐ - Ιθχΐυπη (σ.τ.μ.))
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υπάρχει κανένα περισσότερο καί πυκνότερα δουλεμένο
από αυτό του ΜβΓΟθΙ ΡΐΌΐΐδΙ . Τίποτε δεν υπήρξε γι' αυ-
τόν αρκετά πυκνό καί διαρκές. Ό εκδότης του 6ί3ΐΙί-
ητοιτί διηγούνταν την απελπισία, πού προκαλούσαν
στους στοιχειοθέτες οί συνήθειες του ΡΐΌυδί κατά τη
διάρκεια της διόρθωσης. Τα τυπογραφικά επέστρεφαν
συνεχώς γεμάτα σημειώσεις στο περιθώριο χ(ορίς όμως
τον εντοπισμό του παραμικρού τυπογραφικού λάθους· ο-
λόκληρος ό προσφερόμενος χώρος καλυπτόταν από και-
νούρια κείμενα. Μέχρι αυτό το σημείο επεκτεινόταν ή νο-
μοτέλεια της μνήμης ακόμα καί στίς παρυφές του έργου.
Γιατί ένα βιωμένο γεγονός είναι πεπερασμένο, περιορι-
σμένο τουλάχιστον στη μια σφαίρα του βιώματος· ένα ά-
ναπολούμενο δίχως δρια, αποτελώντας μόνον κλειδί για
δλα δσα προϋπήρξαν καί για δλα δσα επακολούθησαν.
Καί με μια ακόμα έννοια πρόκειται για τη μνήμη, πού πα-
ρέχει εδώ τίς αυστηρές προδιαγραφές της ύφανσης. Γιατί
δημιουργός της ενότητας του κειμένου είναι μόνον ή 30-
ίιΐδ ρυτυε της ίδιας της μνήμης, όχι το άτομο του συγ-
γραφέα ή, οΰτε λόγος, ή πλοκή. Μπορεί μάλιστα να ειπω-
θεί, δτι οί διαλείψεις τους αποτελούν μόνο την πίσω δψη
του συνεχούς της μνήμης, το σχέδιο του χαλιού από την
ανάποδη. "Ετσι το ήθελε ό ΡΓουδΙ, έτσι οφείλουμε να τον
αντιλαμβανόμαστε, δταν έλεγε, πώς θα προτιμούσε να έ-
βλεπε ολόκληρο το έργο του τυπωμένο με τη μορφή δί-
στηλου σε ένα τόμο καί χωρίς καμιά παράγραφο.

Τί ζητούσε με τέτοια φρενίτιδα; Από που πήγαζε αυτή
ή ατέλειωτη επίπονη προσπάθεια; Μπορούμε να ισχυρι-
στούμε, δτι δλες οί ζωές, τα έργα, οί πράξεις, πού αξί-
ζουν, δεν υπήρξαν ποτέ παρά ή απρόσκοπτη εκτύλιξη
των πιο κοινότοπων καί φευγαλέων, συναισθηματικών
καί αδύναμων ωρών της ύπαρξης εκείνου, στον όποιο α-
νήκουν; Καί δταν περιέγραψε ό ΡΓουδί σε ένα πασίγνω-
στο σημείο αυτή την πιο ιδιαίτερη του ώρα, το έκανε με
τέτοιο τρόπο, ώστε να την ξαναβρίσκει ό καθένας στη δι-
κή του ύπαρξη. Λίγο λείπει, για να μας επιτραπεί να την
αποκαλέσουμε ώρα της καθημερινότητας. Αυτή έρχεται
με τη νύχτα, με τον απόηχο ενός τερετίσματος ή με μια α-
νάσα στο περβάζι του ανοικτού παράθυρου. Καί δεν είναι
δυνατό να μη ληφθεί ύπ' δψη, το τί συναντήσεις θα μας ε-
πιφυλάσσονταν, αν εϊμασταν λιγότερο ένδοτικοί στον ϋ-
πνο. Ό ΡΐΌΐΐδΐ δεν ένέδιδε στον ϋπνο. Κι δμως, ή καλύ-
-?ρα γι' αυτό ακριβώς, μπόρεσε ό ϋθ3η Οοοίββυ να άνα-
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φέρει σε ένα υπέροχο δοκίμιο, δτι ή διακύμανση του τό-
νου της φωνής του Ρτουδί υπάκουε στους νόμους της νύ-
χτας καί του μελιού. Ύποτασσόμενος σ' αυτούς, υπερνι-
κούσε βαθιά μέσα του την απελπισμένη θλίψη (αυτό πού
είχε κάποτε αποκαλέσει «Γ ΐΓΤίρθΓίβοίϊοη ίηουΓ3&Ιβ
ο)3Π3 Γ θδδβηοβ ΓΤΊθηηβ οΐυ ρτθδβηΐ»)* καί έπλαθε από
την κερήθρα της μνήμης μια κατοικία για το σμήνος των
σκέψεων του. Ό Οοοΐθβυ διέκρινε εκείνο, πού θα έπρεπε
να απασχολεί πάνω άπ' δλα κάθε αναγνώστη του
ΡΐΌυδΐ: διέκρινε την τυφλή, παράλογη καί ξέφρενη απαί-
τηση αύτοϋ του ανθρώπου για ευτυχία. Το έδειχνε ή λάμ-
ψη του βλέμματος του· δεν ήταν ευτυχισμένο. Υπήρχε 6-
μως μέσα του ή ευτυχία, όπως μέσα στο παιχνίδι ή μέσα
στον έρωτα. Καί δεν είναι πάλι δύσκολο να εξηγηθεί, το
γιατί αυτή ή παραλυτική, εκρηκτική θέληση για ευτυχία,
πού διαπερνά την ποίηση του ΡΓουδΐ, γίνεται τόσο σπά-
νια αποδεκτή από τους αναγνώστες του. Ό 'ίδιος ό
ΡΐΌΐΐδί τους διευκόλυνε σε πολλά σημεία στο να εξετά-
σουν καί αυτό το έργο με τη δοκιμασμένη από το χρόνο,
άνετη οπτική της παραίτησης, του ηρωισμού, του ασκη-
τισμού. Επειδή τίποτε δεν είναι στους υποδειγματικούς
μαθητές της ζωής προφανέστερο, από το δτι ένα μεγάλο
επίτευγμα δεν μπορεί παρά να αποτελεί αποκλειστικά
τον καρπό επίπονων προσπαθειών, ταλαιπωρίας καί α-
πογοήτευσης. Γιατί ή δυνατότητα συμμετοχής καί της ευ-
τυχίας στο ώραΐο, θα ήταν κάτι υπερβολικό για το καλό,
κάτι για το όποιο θα έμενε ή εμπάθεια τους απαρηγόρητη
για πάντα.

Υπάρχει όμως μια διττή θέληση για ευτυχία, μια δια-
λεκτική της ευτυχίας. Μια υμνητική καί μια ελεγειακή
μορφή της ευτυχίας. Ή μια: το ανήκουστο, το πρωτοφα-
νές, ή κορυφή της μακαριότητας. Ή άλλη: το αιώνιο ε-
παναλαμβανόμενο, ή αιώνια αποκατάσταση της αρχέγο-
νης, πρώτης ευτυχίας. Καί είναι ή ελεγειακή ιδέα της ευ-
τυχίας, πού θα μπορούσε να ονομαστεί καί ελεατική, αυ-
τή πού μεταβάλλει για τον ΡΐΌυδΙ την ύπαρξη σε ένα
προστατευόμενο δάσος μνημών. Δεν θυσίασε γι' αυτήν
μόνο φίλους καί συναναστροφές στη ζωή, αλλά καί πλο-
κή, ενότητα του ατόμου, ροή της αφήγησης, παιχνίδι της
φαντασίας στο έργο του. Δεν ήταν ό χειρότερος από τους

* «Ή αθεράπευτη ατέλεια στην ίδια την ουσία του παρόντος»
(σ.τ.μ.).
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αναγνώστες του — ό Μ3Χ Ι_ΙηοΙθ! —, πού ενστερνίστηκε
αυτή την τέτοιου είδους «πλήξη» των κειμένων του
ΡΓΟίΐδί, για να την παραβάλει με τίς «ασυνάρτητες ιστο-
ρίες», καί να διατυπώσει το εξής: «Ό ΡΐΌΐ ΐδΙ κατόρθωσε
να προσδώσει ενδιαφέρον στίς ασυνάρτητες ιστορίες.
Λέει:Φανταστεΐτε,αγαπητέ αναγνώστη, βουτούσα χθες έ-
να μπισκότο στο τσάι μου καί μου έρχεται τότε στο νου,
πώς ήμουν στην παιδική μου ηλικία στην εξοχή — χρη-
σιμοποιεί γι' αυτό 80 σελίδες, πού είναι τόσο συναρπαστι-
κές, ώστε έχει κανείς την εντύπωση πώς δεν είναι πια ό
ακροατής, αλλά ό 'ίδιος ό ονειροπόλων». Σέ τέτοιες ασυ-
νάρτητες ιστορίες — «δλα τα συνηθισμένα όνειρα μετα-
βάλλονται, όταν τα διηγείται κανείς, σε ασυνάρτητες ι-
στορίες» — ανακάλυψε ό Ιϋποΐοΐ τη γέφυρα προς το όνει-
ρο. Μ' αυτό πρέπει να συνδεθεί κάθε συνθετική ερμηνεία
του ΡΐΌΐΐδί . Αφανείς πύλες οδηγούν μέσα εκεί στην ξέ-
φρενη μελέτη του Ρ ΐ Ό ΐ ΐ δ ΐ , στην παθιασμένη λατρεία του
για την ομοιότητα. Ή τελευταία δεν επιτρέπει την ανα-
γνώριση των αυθεντικών σημείων της ηγεμονίας της εκεί
πού την αποκαλύπτει, έκθαμβος πάντοτε, απρόοπτα σε
πράξεις, φυσιογνωμίες ή γλωσσικά ιδιώματα. Ή ομοιό-
τητα του ενός με το άλλο, στην οποία βασιζόμαστε, ή ο-
ποία μας απασχολεί σε κατάσταση εγρήγορσης, περι-
γράφει θαμπά μόνο τη βαθύτερη εκείνη του ονειρικού κό-
σμου, οπού δλα δσα διαδραματίζονται δεν εμφανίζονται
ποτέ ταυτόσημα, αλλά όμοια: άδιαφανώς όμοια καί με
τον ϊδιο τους τον εαυτό. Τα παιδιά γνωρίζουν ένα διακρι-
τικό αύτοΰ του κόσμου, την κάλτσα, πού παρουσιάζει τη
δομή του ονειρικού κόσμου, αποτελώντας, διπλωμένη
στο συρτάρι των ρούχων, ταυτόχρονα, «τσέπη» καί «πε-
ριεχόμενο»... Κι δπως δεν έπαυαν αυτά να μεταβάλλουν
άπληστα καί τα δύο, τσέπη καί περιεχόμενο, δια μιας σε
κάτι τρίτο, την κάλτσα, έτσι άδειαζε κι ό ΡΐΌΐΐδ ί δια μιας
,μέ την ίδια απληστία το ομοίωμα, το Εγώ, για να αποκο-
μίζει συνεχώς τον πλοϋτο εκείνου του τρίτου, της εικό-
νας, πού καταπράυνε την περιέργεια του, δχι, τη νοσταλ-
γία του. Κείτονταν στο κρεβάτι καταρρακωμένος από
νοσταλγία, νοσταλγία για τον παραμορφωμένο στην κα-
τάσταση της ομοιότητας κόσμο, τον όποιο διαπερνά έ-
κρηγνυ,όμενο το αυθεντικό σουρρεαλιστικό πρόσωπο της
ύπαρξης. Σ' αυτόν ανήκουν δλα δσα συμβαίνουν στον
ΡΐΌυδί, καί πόσο προσεκτικά κι ευγενικά αναδύονται.
Ποτέ δηλαδή απομονωμένα γεμάτα πάθος καί οράματα,
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αλλά προμηνυόμενα καί πολλαπλά υποστηριζόμενα, με-
ταφέροντας μια εύθραυστη πολύτιμη πραγματικότητα:
την εικόνα. Αυτή αποσπάται από το σύμπλεγμα των προ-
τάσεων του ΡΐΌΐΐδΙ, όπως ή καλοκαιριάτικη μέρα στο
ΒθΙββΟ μέσα από τα χέρια της ΡΓβηςοίδβ, αρχαία, αμνη-
μόνευτη, ταριχευμένη μέσα από τίς δαντελένιες κουρτί-
νες.

II

Το σπουδαιότερο, πού έχει να πει κανείς, δεν αναγγέλ-
λεται πάντοτε μεγαλόφωνα. Κι ακόμα καί μέσα στην α-
πόλυτη ησυχία δεν το εμπιστεύεται πάντοτε στον πιο έμ-
πιστο, στο στενότερο φίλο, πάντοτε σ' αυτόν, πού είναι έ-
τοιμος να δεχθεί με τη μεγαλύτερη αφοσίωση την εξομο-
λόγηση. "Αν έχουν λοιπόν όχι μόνο τα άτομα, αλλά καί
οί εποχές μια τόσο συνεσταλμένη, δηλαδή τόσο επιτή-
δεια κι απερίσκεπτη συνήθεια να αποκαλύπτουν τα εσώ-
τερα τους στον οποιονδήποτε, δεν είναι τότε για το δέκα-
το ένατο αιώνα ό Ζοΐ3 ή ό Αηβίοΐθ Ρτβηοβ, αλλά ό νεα-
ρός ΡΐΌΐΐδΙ, ό άσημος σνομπ, ό αποτυχημένος καριερί-
στας των κοσμικών σαλονιών, εκείνος πού έπιασε στο
πέρασμα τους τίς εκπληκτικότερες εκμυστηρεύσεις της
παρακμάζουσας εποχής του (όπως μιας άλλης, θνήσκου-
σας του δννβηη). Πρώτος ό ΡΐΌυδί έδωσε στο δέκατο έ-
νατο αιώνα μια μνημική διάσταση. "Ο,τι υπήρξε πρίν άπ'
αυτόν ένα διάστημα στερούμενο εντάσεων, μεταβλήθηκε
σε πεδίο δυναμικού, από όπου αφυπνίστηκαν τα πιο ποι-
κίλα ρεύματα μεταγενέστερων συγγραφέων. Καί δεν εί-
ναι βέβαια σύμπτωση, ότι το πιο ενδιαφέρον έργο αύτοΰ
του είδους προέκυψε από μια συγγραφέα, πού είχε στενή,
προσωπική επαφή με τον ΡΐΌυδί σαν θαυμάστρια καί φί-
λη του. Ό τίτλος ήδη, με τον όποιο παρουσιάζει ή πριγκί-
πισσα ΟΙβΓΠΓίοηί - Τοηηβιτβ τον πρώτο τόμο των απο-
μνημονευμάτων της — «Αυ Τβιτιρδ άθδ Εςυίρβςβδ» —,
θα ήταν κάτι το αδιανόητο πρίν από τον ΡΐΌυδί. Κατά τα
αλλά αποτελεί την ηχώ, πού επαναφέρει απαλά τη διφο-
ρούμενη, γεμάτη αγάπη καί πρόκληση επίκληση του ποι-
ητή από το ΡβιιβουΓς δβίηί - Οβπτίθίηθ. Αυτή ή (μελωδι-
κή) περιγραφή περιέχει ακόμα ένα πλήθος αμέσων ή έμ-
μεσων αναφορών στον ΡΐΌΐΐδί, τόσο με το υφός όσο καί
με τους χαρακτήρες της, στους οποίους συγκαταλέγον-

ται αυτός ό ίδιος καί μερικά:άπό τα προσφιλέστερα αντι-
κείμενα μελέτης του από το ΡΪΙ& Μεταφερόμαστε έτσι α-
ναμφισβήτητα σε ένα πολύ αριστοκρατικό περιβάλλον
καί με εμφανίσεις σαν εκείνη του ΒοϋβΓί άβ
Μοηΐθδςιιίου, πού περιγράφεται από την πριγκίπισσα
ΟΙβΓΓϊΐοηί - ΤοηηβΓΓθ αριστουργηματικά, καί σε ένα πο-
λύ ασυνήθιστο. Το συναντάμε όμως αυτό καί στον
ΡΐΌυδΙ· δεν λείπει εξάλλου^ όπως είναι γνωστό, καί στο
δικό του έργο το; αντίστοιχο* ενός ΜοηΙβδςιΗου. "Ολα
αυτά δεν θα άξιζε νά· συζητώνται — άφοΰ ειδικά το πρό-
βλημα των τύπων είναι δευτερεύον καί ασήμαντο για τη
Γερμανία — αν δεν είχε ή γερμανική κριτική μια τόσο έν-
θερμη κλίση 0τήν επιλογή του ανετότερου δρόμου. Καί
προ παντός:: δεν, μπόρεσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την
ευκαιρία για ένα εξευτελιστικό υποβιβασμό της στο επί-
πεδο του όχλου των δανειστικών βιβλιοθηκών. Τί το εύ-
κολώτερο λοιπόν στους είλωτες της ρουτίνας από την έ-
ξαγωγήϊ συμπερασμάτων για το συγγραφέα με αφορμή τη
σνομπ ατμόσφαιρα του έργου καί το χαρακτηρισμό του
δημιουργήματος του Ρίουδί σαν εσωτερική, γαλλική υ-
πόθεση, σαν λογοτεχικό παράρτημα στο ΑΙίΓΟΓΟΟίΊ <3θ
βθϋ\3. Είναι βέβαια προφανές, ότι τα προβλήματα των
χαρακτήρων του ΡΓΟίΐδί προκύπτουν από μια κορεσμένη
κοινωνία. Δεν υπάρχει δμως εκεί ούτε ένα, πού να συμπί-
πτει με τα αντίστοιχα του συγγραφέα. Αυτά είναι ανατρε-
πτικά. "Αν οφείλαμε να τα συμπτύξουμε σε μια διατύπω-
ση, θα αναφέραμε σαν επιδίωξη του τη σύνθεση της συνο-
λικής δομής της υψηλής κοινωνίας με τη μορφή μιας φυ-
σιολογίας της ακατάσχετης φλυαρίας. Στό θησαυρό των
τροκαταλήψεων καί των δοξασιών της δεν υπάρχει ούτε
ήα, πού να μην εξολοθρεύεται από το επικίνδυνο κωμικό
κοιχεΐο του ΡΓΟίΐδΙ. Ή για πρώτη φορά υπόδειξη αύτοΰ
ου κωμικού δεν αποτελεί το μικρότερο από τα σημαντι-

κά κέρδη, πού αποκόμισε ό Ι_βοη Ρίβιτβ - Ο υ ϊ π ΐ σαν
τρωτός ερμηνευτής του ΡΐΌΐΐδί. «"Οταν γίνεται λόγος για
χιουμοριστικά έργα», γράφει ό Ουίπΐ, «πηγαίνει συνήθως

•ό νους σε μικρά διασκεδαστικά βιβλία με εΐκονογραφη-
αένα εξώφυλλα. Ξεχνά κανείς τους πυκνοτυπωμένους
χοντρούς καί άκομψους τόμους των Οοη Ουίοΐιοίθ,
Ρβπίβςπίθΐ καί ΟίΙ Βΐ3δ». Ή ανατρεπτική πλευρά του
έργου του ΡΐΌΐΐδΙ αναδεικνύει σ' αυτό το πλαίσιο το μέγε-
θος της αποτελεσματικότητας της. Καί το ουσιαστικό
κέντρο της δύναμης του είναι εδώ περισσότερο το κωμι-
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κό στοιχείο παρά το χιούμορ· δεν ξεσηκώνει τον κόσμο
στα γέλια, τον καταποντίζενστά γέλια. Με κίνδυνο να γί-
νει θρύψαλα, μπροστά στα όποια ό ΡΐΌΐΐδί μόνο θα ξε-
σπάσει σε κλάματα. Καί γίνεται όντως θρύψαλα: ή ενό-
τητα της οικογένειας καί της προσωπικότητας, της σε-
ξουαλικής ηθικής καί της ταξικής υπόληψης. Οι βλέψεις
της αστικής τάξης συντρίβονται μέσα στα γέλια. Ή έπα-
ναστροφή της, ή εκ νέου αφομοίωση της από την αριστο-
κρατία αποτελεί το κοινωνιολογικό θέμα του έργου.

Ό ΡΐΌΐΐδί δεν πτοήθηκε από την εξάσκηση, πού απαι-
τούσαν οί συναναστροφές με τους αριστοκρατικούς κύ-
κλους. Αδιάλειπτα καί χωρίς ιδιαίτερους καταναγκα-
σμούς έπλασε με ευστροφία την προσωπικότητα του, για
να την κάνει τόσο αδιαπέραστη καί επινοητική, υποχω-
ρητική καί δύσκολη, όπως άρμοζε στίς επιδιώξεις του.
Ή παραπλάνηση, ή λεπτολογία συνδέθηκαν αργότερα
τόσο πολύ με το χαρακτήρα του, πού οί επιστολές του εί-
χαν μερικές φορές τη μορφή ολόκληρων συστημάτων
παρενθέσεων — καί όχι μόνο γραμματικών. Επιστολές,
πού παρά την άπειρα πνευματώδη, ευλύγιστη σύνταξη
τους φέρνουν συχνά στη μνήμη εκείνο το μυθικό σχήμα:
«Αξιότιμη ευγενέστατη κυρία, αντιλήφθηκα μόλις, δτι
ξέχασα χθες το μπαστούνι μου στο σπίτι σας· σας παρα-
καλώ να το παραδώσετε στον κομιστή αύτοΰ του ση-
μειώματος. ΥΓ. Συγχωρεϊστε με παρακαλώ για την ενό-
χληση, το βρήκα προ ολίγου». Πόσο έφευρηματικός είναι
στίς δυσκολίες! Εμφανίζεται αργά τη νύχτα στης πριγκί-
πισσας ΟΙθΓΓΠοηί - ΤΟΠΠΘΓΓΘ, για να συνδέσει την παρα-
μονή του με τον δρο, δτι θα του φέρει κάποιος τα φάρμα-
κα του από το σπίτι. Καί στέλνει λοιπόν ένα υπηρέτη, του
δίνει μια εκτενή περιγραφή της περιοχής, του σπιτιού.
Καί στο τέλος: «Είναι αδύνατο να το χάσετε. Το μοναδι-
κό παράθυρο στη ΒουΙθνβιχΙ Ηβυδδηηβηη, οπού καίει α-
κόμα φως». "Ολα εκτός από τον αριθμό! "Αν επιχειρήσει
κανείς να μάθει σε μια ξένη πόλη τη διεύθυνση ενός πορ-
νείου καί πάρει την πιο διεξοδική πληροφόρηση — τα
πάντα, εκτός από οδό καί αριθμό — θα αντιληφθεί τότε
τί εννοείται εδώ (καί πώς συνδέεται αυτό με τη λατρεία
του Ρ ΐ Ό ΐ ΐ δ ΐ για την τελετουργία, το θαυμασμό του για τον
δβΐηΐ -δίηποη καί τέλος την αδιάλλακτη γαλλικότητά
του). Δεν είναι ή πεμπτουσία της εμπειρίας, το να βιώνε-
ται ή απόλυτη δυσχέρεια της βίωσης πολλών πραγμά-
των, τα όποια μπορούν βέβαια φαινομενικά να συνοψι-

σθούν σε ελάχιστες λέξεις; Μόνο πού ανήκουν τέτοιες λέ-
ξεις σε ένα «ξένο», καθορισμένο από κάστα καί τάξη καί
είναι ακατανόητες στους εκτός κυκλώματος. Δεν είναι ν'
απορεί κανείς, για το δτι ό ΡΐΌΐΐδί παθιαζόταν με τη μυ-
στική γλώσσα των σαλονιών. "Οταν επιχείρησε αργότε-
ρα την ανελέητη απεικόνιση του ρθΐ ί ΐ θΐ3Π, των Οουη/οί-
3Ϊ6Γ, του «θβρπί οΓ Οπ3Πθ», είχε γνωρίσει ό ίδιος μέσω
της συναναστροφής του με την Βίββδοο τους αυτοσχε-
διασμούς μιας κωδικής γλώσσας, στην οποία εισαχθή-
καμε στη συνέχεια κι εμείς.

Στά χρόνια της κοσμικής του ζωής δεν ανέπτυξε ό
ΡΐΌΐΐδΙ στον ανώτατο - θεολογικό θα έλεγε κανείς - βαθ-
μό μόνο το βίτσιο της κολακείας, αλλά καί εκείνο της
περιέργειας. Στά χείλη του αντιφέγγιζε το μειδίαμα, πού
γλιστρούσε σαν λάμψη φωτιάς πάνω από τα χείλη των
Μωρών Παρθένων εκεί στα εσωτερικά κοιλώματα των α-
ψίδων μερικών από τους καθεδρικούς ναούς, τους ο-
ποίους τόσο πολύ αγαπούσε. Είναι το μειδίαμα της πε-
ριέργειας. Ήταν μήπως βασικά ή περιέργεια, πού τον έ-
κανε ένα τόσο μεγάλο παρωδό; Θα ξέραμε τότε αμέσως,
πώς θα έπρεπε να αξιολογήσουμε σ' αυτό το σημείο τη
λέξη «παρωδός». "Οχι καί πολύ θετικά. Γιατί, αν καί ται-
ριάζει καί στην αβυσσαλέα ΓΠ3ΐίθβ του, άντιπαρέρχεται
όμως τα στοιχεία της πίκρας, της αγριότητας καί της ορ-
γής των μεγαλειωδών αφηγήσεων, πού συνέθεσε με το
στυλ του Βαΐζβο, του ΡΙβυββιΊ, του δβίηΐβ - Βθυνβ, του
ΗΘΠΠ άβ ΡβςηίθΓδ, των Οοηοουιΐδ, Μίοΐιβίθΐ, Ρβηβη
καί τέλος του αγαπημένου του δβίηΐ - δΐπποη καί τίς συγ-
κέντρωσε στον τόμο «Ρβδίίοήβδ θί Μβίβηςβδ»*. Είναι ή
μιμητικότητα του περίεργου, αυτή πού αποτελεί το μεγα-
λοφυές τέχνασμα της παραπάνω σειράς, αλλά ταυτόχρο-
να καί μια τάση ολόκληρης της δημιουργίας του ΡΐΌυδΐ,
στην οποία το πάθος για το φυτικό στοιχείο δεν μπόρεσε
να εντοπισθεί με την πρέπουσα σοβαρότητα. Πρώτος ό
ΟιΊθςβ Υ Οβδδθί επέσυρε την προσοχή στη φυτική ύ-
παρξη των χαρακτήρων του ΡΓουβΙ, πού είναι αναπό-
σπαστα συνδεδεμένοι με το.κοινωνικό τους περιβάλλον,
καθορίζονται από τη θέση ενός ήλιου αριστοκρατικής εύ-
μένειας, κινούνται από τον άνεμο πού φυσά από το ΟυβΓ-
ιηβηίθδ ή τη Μθδβςΐίδβ καί άλληλοδιαπλέκονται με
τρόπο ανεξιχνίαστο στη λόχμη του πεπρωμένου τους. Ά-

* «Μιμήσεις καί Ανάλεκτα» (σ.τ.μ.)
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πό αυτό το χώρο προέρχεται ή μιμητικότητα σαν μέθο-
δος του ποιητή. Οι ακριβέστερες, σαφέστερες γνώσεις
του έπικάθονται στα αντικείμενα τους, δπως τα έντομα
πάνω σε φύλλα, άνθη καί κλαδιά, χωρίς να προδίνουν
καθόλου την παρουσία τους, έως δτου ένα πήδημα, ένα
φτεροκόπημα, ένα τίναγμα δείχνουν στον τρομαγμένο
παρατηρητή ότι έχει διεισδύσει εδώ σε ένα ξένο κόσμο
χωρίς να γίνει αντιληπτή μια ανυπολόγιστη ιδιόμορφη
ζωή. «Ή μεταφορά, όσο απροσδόκητη κι αν είναι», λέει
ό ΡίβΓΓβ - Ουίηΐ, «σχηματίζεται στενά συνδεδεμένη με τη
σκέψη».

Ό αυθεντικός αναγνώστης του ΡίΌΐΐδί διατρέχεται συ-
νεχώς από μικρούς φόβους. Διαπιστώνει κατά τα άλλα
στη μεταφορική το καταστάλαγμα της ίδιας μιμητικότη-
τας, πού θα έπρεπε να τον καταπλήσσει σαν αγώνας για
την ΰπαρξη του πνεύματος κάτω από το φυλλωτό θόλο
της κοινωνίας. Πρέπει να αναφερθεί καί κάτι, για το πό-
σο βαθιά καί γόνιμη είναι ή αλληλοδιείσδυση αυτών των
δύο βίτσιων, της περιέργειας καί της κολακείας. Συναν-
τάμε σε ένα αποκαλυπτικό σημείο του κειμένου της πριγ-
κίπισσας ΟΙθπποηΙ - ΤοηηβΓΓθ: «Καί δεν μπορούμε τέ-
λος να αποσιωπήσουμε, το δτι ό ΡΓουδΙ εκστασιαζόταν
με τη μελέτη του υπηρετικού προσωπικού. Γινόταν αυτό,
επειδή διεγειρόταν εδώ ή διερευνητική του αίσθηση από
ένα στοιχείο, πού δεν συναντούσε πουθενά ή τους ζήλευε ε-
πειδή ήταν σε θέση να περιεργάζονται καλύτερα τίς από-
κρυφες λεπτομέρειες των πραγμάτων πού κινούσαν το
ενδιαφέρον του; "Οπως κι αν έχουν τα πράγματα — το υ-
πηρετικό προσωπικό στην ποικιλία των μορφών καί των
χαρακτήρων του υπήρξε το πάθος του». Στίς παράξενες
φωτοσκιάσεις ενός ϋυρίθη, ενός Μοηδίβυτ ΑΪΙΤΙΘ, μιας
Οθΐβδίβ ΑΙ&3ΓΘΪ εκτείνεται ή ακολουθία τους από τη
μορφή της ΡΓβηςοϊδθ, πού με τα τραχιά όστεώδη χαρα-
κτηριστικά μιας Αγίας Μάρθας μοιάζει σα να ζωντάνε-
ψε βγαίνοντας από κάποιο προσευχητάρι, μέχρι εκείνους
τους γκρουμ καί τους οϊΐθδδβυΓδ*, πού δεν πληρώνονται
για την εργασία τους αλλά για να περιφέρονται αργόσχο-
λοι. Καί ή αναπαράσταση δεν απορροφά ίσως πουθενά
άλλου με τόσο μεγάλη ένταση το ενδιαφέρον αύτοϋ του
ειδήμονα της τελετουργίας, δσο στα κατώτατα αξιώμα-
τα. Ποιος θα μπορούσε να κρίνει πόση υπηρετική περιέρ-

* υπηρέτες με κυνηγετική στολή (σ.τ.μ.)
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γεια περιείχε ή κολακεία του ΡΐΌυδί, πόση υπηρετική κο-
λακεία ή περιέργεια του, καί που έφθαναν τα όρια αυτής
της πανούργας αντιγραφής του ρόλου του υπηρέτη στην
ανώτερη σφαίρα της κοινωνικής ζωής; Το διευκρίνησε ό
ίδιος καί δεν μπορούσε να κάνει άλλοιώς. Γιατί, δπως α-
ποκάλυψε κάποτε: «νοίτ» καί «οΙβδΪΓθΓ ίπΓΠίθΓ» του ήταν
ένα καί το αυτό. Αυτή τη στάση, του ανώτερου ταυτόχρο-
να καί του υποδεέστερου, εντόπισε ό Μθυποβ Ββιτβδ με
μερικά από τα πιο ανάγλυφα λόγια πού χαράχτηκαν ποτέ
για τον ΡΐΌΐΐδΙ : «ΙΙη ροβίβ ρβΓδβπ 03Π5 υπβ Ιοςβ οΐβ
οοποϊθΓ9β».*

Στήν περιέργεια του ΡΐΌΐΐδί υπήρχαν στοιχεία ντετε-
κτιβισμοϋ. ΟΙ ανώτερες δέκα χιλιάδες ήταν γι' αυτόν μια
κλίκα εγκληματιών, μια σπείρα συνωμοτών ασύγκριτη
με οποιαδήποτε άλλη: ή Καμόρα**τών καταναλωτών. Α-
ποκλείει από τον κόσμο της οτιδήποτε συμμετέχει στην
παραγωγή, απαιτεί τουλάχιστον να κρύβεται αυτή ή συμ-
μετοχή με θελκτικότητα καί συστολή πίσω από εκείνες
τίς χειρονομίες επίδειξης των εξευγενισμένων επαγγελ-
ματιών της κατανάλωσης. Ή ανάλυση του σνομπισμού
από τον ΡΓουδί, πού είναι πολύ σπουδαιότερη από τη δι-
κή του αποθέωση της τέχνης, αποτελεί το απόγειο της
κοινωνικής του κριτικής. Γιατί ή συμπεριφορά του σνομπ
δεν είναι παρά ή συνεπής, οργανωμένη, σθεναρή παρατή-
ρηση της ύπαρξης από χημικά καθαρή καταναλωτική
σκοπιά. Καί επειδή έπρεπε να εξοστρακίσει αυτή ή σατα-
νική μαγγανεία τόσο την πιο απομακρυσμένη όσο καί
την πιο πρωτόγονη μνήμη των παραγωγικών δυνάμεων
της φύσης, γι' αυτό καί ή αντίστροφη σχέση στον έρωτα
υπήρξε για τον ΡΓουδί χρησιμότερη από την κανονική.
Άλλα ό αμιγής καταναλωτής είναι ό αμιγής εκμεταλλευ-
τής. Καί λογικά καί θεωρητικά. "Ετσι παρουσιάζεται στο
έργο του ΡΐΌΐΐδί με μια απόλυτη σαφήνεια της επίκαιρης
Ιστορικής ύπαρξης του. Με σαφήνεια, γιατί είναι αδιαφα-
νής καί ακαθόριστος. Ό ΡΓΟυδΙ περιγράφει μια τάξη,
πού είναι υποχρεωμένη να αποκρύπτει κάθε σημείο της υ-
λικής της βάσης καί έχει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προ-

* «"Ενας Πέρσης ποιητής στο καμαράκι ενός θυρωρού»
(σ.τ.μ.)·
* (Μυστική πολιτική οργάνωση, πού δρούσε στην Ιταλία από
το 1820 εναντίον των Βουρβώνων καί κατέληξε σε τρομοκρατι-
κή ομάδα, πού διαλύθηκε το 1927 από τους φασίστες (σ.τ.μ.))



σκολληθεΐ σε μια αριστοκρατία, πού στερούμενη κάθε οι-
κονομικής σπουδαιότητας, αποκτά μια ιδιαίτερη χρησι-
μότητα σαν προσωπείο των μεγαλοαστών. Αυτός ό χω-
ρίς αυταπάτες, ανελέητος εξολοθρευτής της μαγείας του
Εγώ, του ερωτά, της ηθικής — σαν τέτοιο προτιμούσε ό
ΡΓΟυδί τον εαυτό του — μεταβάλλει ολόκληρη την απέ-
ραντη τέχνη του σε πέπλο αυτοϋ του ενός ζωτικότατου
μυστήριου της τάξης του: του οικονομικού παράγοντα.
Άλλα δχι σαν απολογητής της. Μόνο σαν προπορευόμε-
νος της. Αυτό πού βιώνει εκείνη, αρχίζει να του γίνεται ή-
δη κατανοητό. Πολλά όμως από το μεγαλείο αύτοϋ του
έργου θα παραμείνουν απρόσιτα ή ανεξερεύνητα, μέχρι
να αποκαλύψει αυτή ή τάξη στην τελική μάχη τα πιο έκ-
δηλα της χαρακτηριστικά.

III

Υπήρχε τον προηγούμενο αιώνα στη (ΞίΓΘηοβΙβ — δεν
ξέρω, αν υπάρχει καί σήμερα ακόμα — ένα πανδοχείο με
το όνομα «Αυ Τβηηρδ ρβΓϋιι». Καί στο έργο του ΡΐΌυδί
είμαστε θαμώνες, πού διαβαίνουν κάτω από μια αιωρού-
μενη πινακίδα ένα κατώφλι, πίσω από το όποιο μας περι-
μένουν ή αιωνιότητα καί ή μέθη. Δίκαια έκανε ό ΡθΓΤΟΠ-
οΐθζ στο έργο του ΡΐΌΐϊδΐ το διαχωρισμό ενός Ιίΐθππβ ύβ Γ
θΐθίτπΐβ από το ΙΜθίΤΐΘ άυ ΙθΓΠρδ. Άλλα αυτή ή αιωνιό-
τητα δεν είναι με κανένα τρόπο πλατωνική, οΰτε ουτοπι-
κή: είναι εκστατική. "Αν λοιπόν «αποκαλύπτει ό χρόνος
στον καθένα, πού εμβαθύνει στη ροή του, μια νέα καί ά-
γνωστη μέχρι εκείνη τη στιγμή μορφή της αιωνιότητας»,
δεν προσεγγίζει όμως έτσι το κάθε άτομο με κανένα τρό-
πο «τους ανώτερους χώρους, οπού έφθασαν ό Πλάτωνας
ή ό 3ρίηοζ3 με ένα άνοιγμα των φτερών τους». "Οχι —
γιατί υπάρχουν βέβαια στον ΡΐΌΐΐδΙ κατάλοιπα ενός συ-
νεχούς ιδεαλισμού. Δεν είναι δμως αυτά, πού καθορίζουν
τη σπουδαιότητα του έργου του. Ή αιωνιότητα, για την
οποία ανοίγονται από τον ΡΐΌΐ ΐδ ί προοπτικές, είναι ό έ-
παλλασσόμενος, όχι ό απεριόριστος χρόνος. Το αληθινό
του ενδιαφέρον αφορά τη ροή του χρόνου στην πιο πραγ-
ματική, στην εναλλασσόμενη δηλαδή μορφή της, πού
δεν κυριαρχεί πουθενά λιγότερο παραμορφωμένη από ότι
στη μνήμη, εσωτερικά, καί στο γέρασμα, εξωτερικά. Ή
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παρακολούθηση της αντιπαράθεσης γεράσματος καί
μνήμης έχει την έννοια της διείσδυσης στην καρδιά του
κόσμου του ΡΓΟυδί, στο σύμπαν της έπαλλαγής. Είναι ό
κόσμος σε κατάσταση ομοιότητας καί δεσπόζουν σ' αυ-
τόν οί οοΐΓ65ροηοΐ3ηοθδ*πού έγιναν αρχικά αντιληπτές
από τους ρομαντικούς καί με την πιο βαθιά εσωτερικότη-
τα από τον ΒβιιοΙβΙβίΓΘ. Ό ΡΐΌΐΐδΙ υπήρξε όμως ό μονα-
δικός, πού κατόρθωσε να τίς φέρει στο προσκήνιο της
βιωμένης ζωής μας. Αυτό είναι το έργο της ΠΓΐθίΤΊΟίΓβ ίη-
νοΙοηίβίΓβ, της αναζωογονητικής δύναμης, πού μπορεί να
άντιπαραρατεθεϊ στο αδυσώπητο γέρασμα. "Οπου κα-
θρεφτίζεται το παρελθόν στο ολόδροσο «Τώρα», συμ-
πτύσσεται για άλλη μια φορά από ένα οδυνηρό σοκ με
τήνϊδια ορμητικότητα, πού διαπλέκονται για τον ΡΐΌυδΙ
ή κατεύθυνση του <3υθΠΤΐ3ηΐ68 με την κατεύθυνση του
δ\Λ/3πη, στο σημείο (του δέκατου τρίτου τόμου), πού δια-
σχίζει για τελευταία φορά την περιοχή του ΟοιτιβΓβν καί
ανακαλύπτει τη συγχώνευση των δρόμων. Αλλάζει το
τοπίο στη στιγμή σαν τον άνεμο. «Αή! ςυβ Ιθ ΓΤίοηοΙθ θδί
9Γ3ποΙ 3 13 οΐ3Γΐθ οΐβδ Ιβίπρθδ! Αυχ νβυχ <3υ εουνβηίΓ
ςυβ Ιβ Γηοηόθ θδί ρβίίΙ!>**. Ό ΡΐΌυδί κατόρθωσε κάτι
τρομερό, να κάνει στη στιγμή ολόκληρο τον κόσμο να
γεράσει κατά μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή. Άλλα αυτή
ακριβώς ή συμπύκνωση, στην οποία λυώνουν αστρά-
φτοντας όσα συνήθως μαραίνονται μόνο καί σβύνουν στο
λυκόφως, καλείται αναζωογόνηση. Το «Α 13 ΡθοΜθΓοΜθ
ου ΤβΓπρε ρβΓάυ» είναι ή συνεχής απόπειρα φόρτισης
μιας ολόκληρης ζωής με τη μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότη-
τα του πνεύματος. Ή μέθοδος του ΡΐΌυδΐ είναι ή έπικαι-
ροποίηση — όχι ή απεικόνιση. Γιατί κατακλύζεται αυτός
από την αίσθηση της αλήθειας, ότι δεν διαθέτουμε όλοι
το χρόνο, για να βιώσουμε τα αυθεντικά δράματα μιας ύ-
παρξης καθορισμένης. Αυτό μας γεράζει. Τίποτε άλλο.
Οί ρυτίδες καί οί αυλακιές στο πρόσωπο αποτελούν τίς
καταγραφές των μεγάλων παθών, των βίτσιων, των γνώ-
σεων, πού ήρθαν να μας συναντήσουν — αλλά εμείς, οί
κύριοι, λείπαμε από το σπίτι.

Από την εποχή των πνευματικών ασκήσεων του Ι_ονο-
13 πολύ δύσκολα εντοπίζεται στα κείμενα της Δύσης μια

* ανταποκρίσεις, αντιστοιχίες (σ.τ.μ.).

"«"Αχ! πόσο μεγάλος είναι ό κόσμος στη διαύγεια των λαμ-
πών! Πόσο μικρός είναι ό κόσμος στα μάτια της ανάμνησης!».

93



ριζοσπαστικότερη απόπειρα αύτοεμβάθυνσης. "Εχει καί
αυτή σαν άξονα μια μοναξιά, πού παρασύρει τον κόσμο
στον ίλιγγο της με τη δύναμη μιας δίνης. Καί ή εκκωφαν-
τική καί ασύλληπτης κενότητας φλυαρία, πού αναβλύζει
από τα μυθιστορήματα του ΡΐΌίΐδΐ, είναι το τρομακτικό
βουητό, με το όποιο καταποντίζεται ή κοινωνία στην ά-
βυσσο αυτής της μοναξιάς. Βρίσκουν εδώ τη θέση τους οί
λίβελοι του ΡΐΌΐΐδί εναντίον της φιλίας. Ή γαλήνη στον
πυθμένα αύτοΰ του κρατήρα — τα μάτια του είναι τα πιο
γαλήνια κι απορροφητικά — ήθελε να κάνει την παρου-
σία της αισθητή. "Ο,τι εμφανίζεται σε τόσο πολλά ανέκ-
δοτα με τρόπο ιδιόρρυθμο καί προκλητικό, είναι ή σύζευ-
ξη μιας χωρίς προηγούμενο έντονης συζήτησης με μια α-
γεφύρωτη απόσταση από τον συνομιλητή. Δεν υπήρξε
ποτέ κανείς, πού να είχε την Ικανότητα να μας δείξει τα
πράγματα Οπως αυτός. Το ύποδηλωτικό δάχτυλο του εί-
ναι απαράμιλλο. Υπάρχει δμως καί μια άλλη κίνηση στη
φιλική συνεύρεση, στη συζήτηση: ή επαφή. Δεν είναι αυ-
τή ή κίνηση πιο ξένη σε κανένα, άπ' δτι στον ΡΐΌΐΐδί. Δεν
μπορεί αυτός να αγγίξει οΰτε τον αναγνώστη του, δεν θα
του ήταν δυνατό με οποιοδήποτε αντάλλαγμα. "Αν θα θέ-
λαμε να διατάξουμε την ποίηση γύρω από αυτούς τους
πόλους — τον ύποδηλωτικό καί εκείνο της επαφής —
κέντρο του ενός θα αποτελούσε το έργο του ΡΐΌΐΐδϊ καί
του αλλού εκείνο του Ρθ9υγ. Είναι ουσιαστικά αυτό πού
συνέλαβε με τόση οξυδέρκεια ό ΡθΓΠ3ηεΙθΖ: «Το βάθος ή
καλύτερα ή διεισδυτικότητα είναι πάντοτε από τη μεριά
του, ποτέ από τη μεριά του συνομιλητή». Δεξιοτεχνικά
καί με μια δόση κυνισμού εμφανίζεται αυτό στη λογοτε-
χνική κριτική του. Σημαντικότερο ντοκουμέντο της είναι
ένα δοκίμιο, γραμμένο στο απόγειο της δόξας καί στην
καταβύθιση στο νεκρικό κρεβάτι: το «Α ρΓοροδ οΐθ Βθυ-
ΟΘΙ3ΪΓΘ». Ιησουίτικο στη συμφωνία με την αρρώστια
του, άμετρο στην πολυλογία του κατάκοιτου, τρομακτι-
κό στην αδιαφορία του σημαδεμένου από το θάνατο, πού
θέλει να μιλήσει εδώ για άλλη μια φορά, αδιαφορώντας
για το τί θα πει. Εκείνο πού τον ένέπνεε εδώ μπροστά
στο θάνατο, τον χαρακτήριζε καί στίς σχέσεις με τους
συγχρόνους του: μια τόσο σπασμωδική, απότομη εναλ-
λαγή σαρκασμού καί τρυφερότητας, τρυφερότητας καί
σαρκασμού, πού κάνει το αντικείμενο του έτοιμο να κα-
ταρρεύσει από εξάντληση.

Το ερεθιστικό, ασταθές στοιχείο του ΡΐΌΐΐδΙ επηρεάζει

καί τον αναγνώστη των έργων του. Αρκεί να θυμηθούμε
την ατέλειωτη διαδοχή των «δοίΐ ςιιβ», τα όποια ρίχνουν
σε μια πράξη με τον πιο εξαντλητικό, πιεστικό τρόπο
τους προβολείς των αμέτρητων κινήτρων, πού θα μπο-
ρούσαν να την έχουν προκαλέσει. Κι δμως, προβάλλει σ'
αυτή την αλληλουχία των παρατάξεων το σημείο, δπου ή
αδυναμία καί ή μεγαλοφυία συγκλίνουν στον ΡΐΌΐΐδΙ σε
ένα: στην παραίτηση του διανοούμενου, στο δοκιμασμέ-
νο σκεπτικισμό, με τον όποιο αντιμετώπιζε τα πράγμα-
τα. Μετά τίς αυτάρκεις ρομαντικές έσωτερικότητες ήρθε
αυτός κι ήταν, δπως αναφέρει ό ϋθορυβδ Ρΐνΐθνβ, απο-
φασισμένος να μην εμπιστευθεί οΰτε στο ελάχιστο τίς
«δίτβηβδ ίηΙθΓΪβυΓβδ». «Ό ΡΐΌΐΐδΙ προσεγγίζει το βίωμα
χωρίς το παραμικρό μεταφυσικό ενδιαφέρον, χωρίς την
παραμικρή δομική τάση, χωρίς την παραμικρή διάθεση
για παρηγοριά». Τίποτε το αυθεντικότερο από το παρα-
πάνω. "Ετσι λοιπόν καί με τη βασική σκιαγράφηση αύ-
τοΰ του έργου, την πληρότητα προσχεδιασμοΰ του οποίου
δεν παύει ό ΡΐΌΐΐδί να υποστηρίζει αδιάκοπα: είναι κάθε
τί άλλο παρά επεξεργασμένο. Προσχεδιασμένο δμως ο-
πωσδήποτε, δπως ή πορεία των γραμμών του χεριοΰ μας
ή ή διάταξη των στημόνων στον κάλυκα. Ό ΡΐΌΐΐδΙ, αυτό
το γερασμένο παιδί, αφέθηκε κατάκοπος σε μια καθοδι-
κή επάνοδο στους κόλπους της φύσης, όχι για να θηλάσει
από αυτή, αλλά για να ονειρευτεί δίπλα στον κτύπο της
καρδιάς της. Τόσο αδύναμος πρέπει να θεωρηθεί καί να
γίνει έτσι αντιληπτό, πόσο επιτυχημένη υπήρξε ή σύλλη-
ψη αυτής της αδυναμίας από τον ϋβοςυθδ ΡίνϊθΓθ καί ή
διατύπωση: «Ό ΜβΓΟβΙ ΡΐΌυδΙ πέθανε από την ίδια απει-
ρία, πού του είχε επιτρέψει τη συγγραφή του έργου του.
Πέθανε, επειδή αποξενώθηκε από τον κόσμο καί δεν ήξε-
ρε πώς να αλλάξει τίς συνθήκες της ζωής του, πού του εί-
χαν γίνει εξοντωτικές. Πέθανε, επειδή δεν ήξερε, πώς α-
νάβουν φωτιά, πώς ανοίγουν ένα παράθυρο». Καί, βέ-
βαια, από το νευρικό του άσθμα.

Οί γιατροί στάθηκαν ανίκανοι απέναντι σ' αυτή την
πάθηση. "Οχι δμως καί ό ποιητής, πού την έθεσε με μεγά-
λη συστηματικότητα στην υπηρεσία του. Υπήρξε — για
να αρχίσουμε με το πιο εξωτερικό στοιχείο — ένας άψο-
γος σκηνοθέτης της αρρώστιας του. Μήνες ολόκληρους
συνδέει με έξολοθρευτική ειρωνεία την εικόνα ενός θαυ-
μαστή, πού του,είχε στείλει λουλούδια, με την ανυπόφορη
γι' αυτόν μυρωδιά τους. Καί με τίς μεταπτώσεις της άρ-
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ρώστιας του πανικοβάλλει τους φίλους, οί όποιοι φο-
βούνται καί λαχταρούν τη στιγμή, πού θα εμφανιστεί ό
ποιητής ξαφνικά, πολύ μετά τα μεσάνυχτα, στο σαλόνι
— βπδέ όΐθ Τ3ίί9υβ* καί μόνο για- πέντε λεπτά, όπως ανα-
κοινώνει —, για να μείνει μετά μέχρι το γκριζάρισμα της
αυγής, πολύ κουρασμένος, για να σηκωθεί, πολύ κουρα-
σμένος, για να διακόψει έστω το λόγο του. Ακόμα καί
σαν επιστολογράφος δεν παύει να αντλεί από αυτή την
πάθηση τίς πιο απόμακρες εντυπώσεις. «Το σφύριγμα
της αναπνοής μου σκεπάζει τον ήχο της πένας μου καί ε-
νός μπάνιου, πού γεμίζει στο κάτω πάτωμα». Άλλα δεν
είναι μόνον αυτό. Οΰτε καί το δτι τον απέσπασε ή αρρώ-
στια από μια κοσμοπολίτικη ύπαρξη. Αυτό το άσθμα πέ-
ρασε καί μέσα στην τέχνη του, αν δεν ήταν ή τέχνη, πού
το δημιούργησε. Ή σύνταξη του απεικονίζει ρυθμικά βή-
μα προς βήμα το άγχος ασφυξίας του. Καί ή ειρωνική, φι-
λοσοφική, διδακτική αντανακλαστική του κίνηση είναι
πάντοτε ή βαθιά ε'ΐΓπνοή, με την οποία του φεύγει από
την καρδιά ό εφιάλτης των αναμνήσεων. Σέ μεγαλύτερη
όμως κλίμακα είναι ό θάνατος, πού βρίσκεται αδιάκοπα
δίπλα του, καί κύρια δταν γράφει, ή απειλητική, ασφυ-
κτική κρίση. "Ετσι τον αντιμετώπιζε ό Ρτοιίδΐ καί πολύ
πρίν πάρει ή πάθηση του σοβαρές διαστάσεις. "Ομως όχι
σαν παραξενιά ενός υποχόνδριου, αλλά σαν «Γ63ΐίΙθ ηου-
ν β ΐ ΐ θ » , εκείνη τη νέα πραγματικότητα, όπου ενστικτώ-
δης απάντηση σε πράγματα κι ανθρώπους είναι τα χαρα-
κτηριστικά του γεράσματος. Μια φυσιολογία του ΰφους
θα μας οδηγούσε στα ενδότερα αυτής της δημιουργίας.
Δεν θα μπορούσε έτσι ό γνώστης της ανθεκτικότητας, με
την οποία διατηρούνται οί αναμνήσεις στην αίσθηση της
όσφρησης (με κανένα τρόπο οί οσμές στη μνήμη!), να ερ-
μηνεύσει την ευαισθησία του ΡΐΌΐΐδΙ στίς οσμές σαν κάτι
συμπτωματικό. Οί περισσότερες αναμνήσεις, τίς όποιες
διερευνούμε, μας παρουσιάζονται σίγουρα σαν οπτικές
εικόνες. Καί οί ελεύθερα αναβλύζοντες σχηματισμοί της
ΙΤΙΘΙΤΙΟΙΓΘ ίηνοΙοηΙθίΓβ είναι επίσης στο μεγαλύτερο τους
μέρος απομονωμένες, αινιγματικής μόνο μορφής οπτι-
κές εικόνες. Άλλα γι' αυτό ακριβώς, για να αφεθεί κα-
νείς με την αίσθηση της γνώσης στην έσώτατη δόνηση
αυτής της ποίησης, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ιδιαίτερο
καί βαθύτερο στρώμα αυτής της ακούσιας μνήμης, στο

* τσακισμένος από την κούραση (σ.τ.μ.).

όποιο τα στοιχεία της μνήμης δεν υποδηλώνουν πια την
παρουσία τους μεμονωμένα, σαν εικόνες, αλλά άμορφα
κι ασχημάτιστα, ακαθόριστα καί υψίστης σπουδαιότη-
τας σαν μια ολότητα, δπως υποδηλώνει το βάρος των δι-
χτύων το αλίευμα στον ψαρά. Ή οσμή, να ποια είναι ή αί-
σθηση του βάρους για εκείνον, πού ρίχνει τα δίχτυα του
στη θάλασσα του ίθίτιρδ ρβτοΐυ. Καί οί προτάσεις του α-
ποτελούν το σύνολο του μυικοϋ παιχνιδιού του νοητού
σώματος, περιέχουν στο ακέραιο τον άφατο μόχθο της
άρσης του αλιεύματος.

Το πόσο στενή υπήρξε κατά τα άλλα ή συμβίωση αυ-
τής της συγκεκριμένης δημιουργικότητας με αυτή τη
συγκεκριμένη πάθηση, αποδεικνύεται με τη μεγαλύτερη
σαφήνεια από το γεγονός, ότι δεν εμφανίζεται ποτέ στον
ΡΓΟίΐδΙ το ξέσπασμα εκείνης της ηρωικής απείθειας με
την οποία εξεγείρονταν συνήθως άλλοι δημιουργοί ενάν-
τια στίς παθήσεις τους. Καί γι' αυτό θα μπορούσαμε από
την άλλη πλευρά να ποΰμε, πώς μια τόσο βαθιά εμπλοκή
με τη ροή του κόσμου καί την ΰπαρξη, σαν εκείνη του
ΡΐΌΐΐδί , θα οφείλε απαραίτητα να οδηγήσει σε μια κοινό-
τοπη καί φυγόπονη ικανοποίηση σε οποιαδήποτε άλλη
βάση εκτός από μια τόσο δεινή, διαρκή δΌκιμασία. Αυτό
ήταν όμως το πεπρωμένο της πάθησης του ΡΐΌΐιβΙ, να
συγκαταλεχθεΐ στη μεγάλη διαδικασία του έργου, οδη-
γούμενη από μια πέρα από επιθυμίες καί μεταμέλειες πα-
ράφορα. Για μια δεύτερη φορά στήθηκε μια σκαλωσιά
σαν εκείνη του ΜίοΜβΙθηςβΙο πάνω στην οποία ζωγράφι-
ζε ό καλλιτέχνης, με το κεφάλι κολλημένο στο σβέρκο,
τη Δημιουργία στην οροφή της 5ίχίίΠ3: το κρεβάτι της
αρρώστιας, όπου αφιέρωνε ό ΜΒΓΟΘ! ΡΓουδί στη δημιουρ-
γία του δικοΰ του μικρόκοσμου τίς αμέτρητες σελίδες,
πού κάλυπτε με το γραφικό του χαρακτήρα στον αέρα.
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ΣΧΟΛΙΟ *

Ή σχέση του ββπ/3/77/η με τον ΡΓουεί ήταν αρχικά καί
προ παντός εκείνη του μεταφραστή. Στά μέσα του 1925 έ-
κλεισε ένα συμβόλαιο για τη μετάφραση του «Βοάοπίβ βί
Θο/ηο/τΛθ», πού επεκτάθηκε το 1926 μετά την οικτρή α-
ποτυχία της έκδοσης του πρώτου τόμου του «Α 13 Ρθ-
οήβίοηθ όίΐ ίβιηρδ ρβΓόυ» στα γερμανικά από τον Π.
8οηοίίΐ3θηοΙβΓ. Ανέλαβε έτσι ό Ββηίβπιίη μαζί με τον Ρ.
Ηβ58βΙ τη συνολική μετάφραση του έργου. Στά μέσα του
1926 είχαν ετοιμαστεί το «δοόοπιβ βί όοπΊοπηβ» καί το
«Α Ι' οπιόΓβ όβδ ϊβυπθδ ίίΙΐ68 βπ ίίβυτε», ενώ ακολούθη-
σε το 1927 ή αποπεράτωση του «ί.3 οόίβ 06 Ουβπηβη-
ίβδ». Το πρώτο από αυτά δεν τυπώθηκε ποτέ καί το χειρό-
γραφο της μετάφρασης χάθηκε. Τα άλλα δύο εκδόθηκαν
αντίστοιχα το 1927 καί το 1930 καί θεωρούνταν από τον Α-
ΟΟΓΠΟ σαν «δυο από τ/ς πιο άψογες μεταφράσεις στα γερ-
μανικά».

Στίς αρχές του 1926, λίγο μετά το ξεκίνημα της μετάφρα-
σης, εκδηλώνει ό Βθη]3πιϊη για πρώτη φορά την πρόθεση
του να γράψει κάτι για τον ΡΓουεί: «Σκέπτομαι να δημο-
σιεύσω κάποτε σημειώσεις γι' αυτόν με τον τίτλο, Εη
ίΛ3θ/ι//53Πί Μ3ΓθβΙ ΡΛΟΐνδί στη «ίίί6Γ3ή8θηβ 1/Ι/β/ί» (Ε-
πιστολές, 410). Το ϊδιο σχέδιο αναφέρεται λίγο αργότερα
καί στον Ηοΐηΐ3ηη3ΐη3ΐ: «Δεν μπορώ, καθώς μεταφρά-
ζω, να ελπίζω σε μια ουσιαστική διασάφηση των σοβαρών
καί αμφιλεγόμενων εντυπώσεων, τις όποιες μου προκαλεί
ό ΡΓΟίΐδί. Αισθάνομαι όμως από καιρό την επιθυμία να
συμπτύξω με τη μορφή αφορισμών, όπως διαμορφώνονται
κατά τη διάρκεια της εργασίας, μια σειρά παρατηρήσεων
με τον τίτλο, Εη ίΓ30υΪ83Πΐ ΜΒΓΟΘ! Ρ/Όΐ/5ί» (Επιστολές,
412). Ή πραγματοποίηση αυτής της επιθυμίας αναβλήθη-
κε βέβαια για αρκετά χρόνια. Για μια πραγματεία για τον
ΡΓουεί γίνεται πάλι λόγος στίς αρχές του 1929 σε έν<
γράμμα του Βθηΐ3ΐτιϊη στον Μ. ΗγοηηθΓ «Σκέφθηκα έτυ
να συμβάλω κατά κάποιο τρόπο κι εγώ στην ερμηνεία το>
Ρτουδί. Βρίσκομαι όμως πολύ κοντά στη συνολική 'ι^έ'

* Αποσπάσματα από τη σχολιασμένη έκδοση των «Κειμέ\« />
(δοΐιπτίβη, έκδ. οίκος δυΙιτΚειηηρ) του \Λ/. Ββη)3ηηίη. Ή έ; .ο-
γή έγινε από τον μεταφραστή.
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υψώνεται αυτή πανύψηλη μπροστά μου. Περιμένω τον εν
τοπισμό λεπτομερειών, πού θα μου επιτρέψουν την αναρ-
ρίχηση, όπως οι προεξοχές ενός τείχους. Ή γερμανική έ-
ρευνα για τον Ρτοίΐδί θέ έχει σίγουρα διαφορετική μορφή
από την αντίστοιχη γαλλική. Γιατί επιζεί ακόμα στον
ΡΓΟυδί κάτι πολύ μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο από τον
«ψυχολόγο», για τον όποιο γίνονται σχεδόν αποκλειστικά
αναφορές στη Γαλλία». (Επιστολές, 485). Ό ΒβΓ\\ΆΠ\\Γί

• θα πρέπει να άρχισε αμέσως μετά την επεξεργασία του δο-
κιμίου, γιατί γράφει στίς αρχές του 1929 ότι «κεντά μερικά
άραβουργήματα για τον ΡΓθυ8ί» (Επιστολές, 492). Στά
τέλη του Ιουνίου της ίδιας χρονιάς παρουσιάζεται το δοκί-
μιο σε τρεις συνέχειες στη ΙίίβίΆΠΒοηβ 1/1/β/ί. Το ότι έ-
στειλε ό Ββη]3ΐηίη αντίτυπα στον Ηοίηΐ3ηη8ίη3ΐ καί
στον ]Α/οΙί8ΚβηΙ, αποδεικνύει τη σπουδαιότητα πού απέδι-
δε στην εργασία του.

Το δοκίμιο του Β6η]3ΐηίη αποτελεί αναμφισβήτητα μια
από τ/ς σημαντικότερες θεωρητικές συλλήψεις του έργου
του Ρτουδϊ. Παρατηρούνται σ' αυτό μια κάποια επιφύλαξη
καί ένα στοιχείο προσωρινότητας πού καθορίζουν εξάλ-
λου τη συνολική σχέση του Ββη]3Γηίη με το Γάλλο δη-
μιουργό καί πηγάζουν από τη βαθιά πνευματική συγγένεια
των δύο συγγραφέων. Ό ββ/ι/3/77/Λ) έγραφε ήδη από το
1926 για τη μεταφραστική του εργασία: «Ήμη παραγωγι-
κή ενασχόληση με ένα συγγραφέα, πού επιδιώκει με τέ-
τοια δεξιοτεχνία σκοπούς, πού μου είναι, με μια παλιότερη
τουλάχιστο μορφή, τόσο συγγενείς, οδηγούν από καιρό σε
καιρό στην παρουσίαση εσωτερικών φαινομένων δηλητη-
ρίασης.» (Επιστολές, 431). Ό ΑΟΟΓΠΟ αναφέρει από την
πλευρά του: «Μου είπε κάποτε ό Ββη]3Γηίη, ότι δεν θέλει
πια να διαβάσει οΰτε μια λέξη από τον Ρίουεί,..., γιατί ο-
δηγείται σε μια παθιασμένη εξάρτηση, πού παρεμποδίζει
τη δική του παραγωγή». Μ' αυτό πρέπει να σχετίζεται ένα
γράμμα, πού έστειλε ό Ββη\ΆΠ\\η στον ΑοΙΟΓΠΟ το 1932 α-
πό την Ιταλία. «Θα σας ενδιέφερε να μάθετε, ότι έχω
πρώτη φορά πάλι μαζί μου τέσσερις τόμους του ΡΓθυ8ί,
τους οποίους διαβάζω συχνά». (Επιστολές, 557). Με τη
γραμμένη το 1939 πραγματεία για τον Ββυόθΐβίίβ επανέρ-
χεται ό ββη/3/77/π στη θεωρητική συγγένεια του με τον
ΡΓΟυεί. Το ότι τον απασχολούσε αυτός έντονα μέχρι τ/ς
τελευταίες στιγμές της ζωής του, αποδεικνύεται από ένα
γράμμα του Βθη/3ΠΊίη στον ΑΟΟΓΠΟ τον Μάιο του 1940:
«"Εχετε φυσικά δίκιο πού θυμάστε τον Ρτουδί' έκανα κι έ-
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γώ τον τελευταίο καιρό μερικές σκέψεις για το έργο του.
Καί για μια ακόμη φορά συμβαίνει να συναντιούνται με τίς
δικές σας». (Επιστολές, 852). Κατά τη διάρκεια της εξο-
ρίας τον περνούσε συχνά από το μυαλό του Ββη]3ΓΠίη ή Ι-
δέα της συγγραφής ενός βιβλίου για τους ΡΛΟί/δί, Λογοβ
καί Κ9ΪΚ3. Ή πιθανή όμως ωρίμανση ενός τόσο σημαντι-
κού έργου, όπως άλλωστε καί τόσων άλλων, διακόπηκε
από τον πρόωρο θάνατο του.
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