Σημείωμα
Ο Francois Le Lionnais ήηαλ Γαιινεβξαίνο αληηζηαζηαθφο, επηζηήκνλαο θαη
θηιφηερλνο. Τπήξμε έγθιεηζηνο ζην ζηξαηφπεδν εξγαζίαο Μίηεικπανπ-Νηφξα ζηελ
Κεληξηθή Γεξκαλία, θνληά ζην βνπλφ Kohnstein, ηεο Θνπξηγγίαο. Μεγάιν κέξνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηνπέδνπ ήηαλ ρηηζκέλν ππφγεηα, γηα λα πξνθπιάζζνληαη ηα φπια
απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ησλ ζπκκάρσλ θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη ππξαπιηθά
εμαξηήκαηα. Τπνινγίδεηαη φηη δνχιεπαλ εθεί πεξίπνπ 60.000 θξαηνχκελνη πνιέκνπ,
θάησ απφ ζπλζήθεο αθξαίνπ ππνζηηηζκνχ θαη εμαληιεηηθήο βίαο. Μεηά ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ν Le Lionnais έγξαςε ην δνθίκην
«Ζ δσγξαθηθή ζην Νηφξα». Δθεί δηεγείηαη πψο ρξεζηκνπνίεζε αθεγήζεηο θαη
πεξηγξαθέο γηα έξγα ηέρλεο ψζηε, απηφο θαη νη θίινη ηνπ, λα παίξλνπλ δχλακε θαη λα
θαιιηεξγνχλ ηελ ειπίδα φζν ήηαλ έγθιεηζηνη. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί, ζε ειιεληθή
κεηάθξαζε πνπ θηινηέρλεζε θαη έζεζε γελλαηφδσξα ζηε δηάζεζή καο ε θηιφινγνο
Διέλε Κνζκά, είλαη ε αθήγεζε ηεο λίθεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ηεο «εγθεθαιηθήο
δσγξαθηθήο», επί ηεο λαδηζηηθήο δηαζηξνθήο. Ζ αθήγεζε ηεο δχλακεο πνπ θξχβεη ε
ηέρλε φηαλ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αβάζηαρηε.

François Le Lionnais
Η δωγραυική στο Ντόρα1
Γηα ηνλ Henri Seelinger
ζε αλάκλεζε ηεο ραξάο πνπ μαλαβξεζήθακε
πλέβε2 έλα πξσηλφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ εθείλεο ηηο καδψμεηο ηηο νπνίεο
είρακε πιένλ ζπλεζίζεη. Ήκαζηαλ κηα ρηιηάδα θξαηνχκελνη πνπ βαιηψλακε ζηελ
πιαηεία ηνπ «πξνζθιεηεξίνπ», ελψ ήηαλ ζε εμέιημε κηα γεληθή έξεπλα. Σν βιέκκα
κνπ ζηξάθεθε απηφκαηα ζην ιφθν πνπ πςσλφηαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ λνζνθνκείνπ.
Σν θζηλφπσξν είρε κπεη γηα ηα θαιά. Απηά ηα κεγάια γπκλά δέληξα ξίδσλαλ ζησπειά
κέζα κνπ θαη κε έπαηξλαλ καδί ηνπο. Ζ Κφιαζε ηνπ Νηφξα κεηακνξθσλφηαλ ακέζσο
ζε έλα Breughel3 θαη εγψ γηλφκνπλ ν νηθνδεζπφηεο ηνπ. Έλαο απζφξκεηνο
ελζνπζηαζκφο, πνπ ηνλ επλννχζε ην δίρσο άιιν ε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή
εμαζζέληζε πνπ δνθηκάδακε, κε θπξίεςε: ε αίζζεζε φηη ήκνπλ δξαπέηεο, φπσο ζα
κπνξνχζε λα είλαη έλα ζθνππηδάθη ζην κάηη ησλ αλφεησλ δεζκνθπιάθσλ κνπ. Ζ
επθνξία απηή δηήξθεζε ειάρηζηα. Ήηαλ φκσο αξθεηή γηα λα κνπ επηηξέςεη λα
ππνκείλσ ηε ζχειια ησλ γξνλζνθνπεκάησλ θαη ηα ραζηνχθηα πνπ κνπ αλαινγνχζαλ
–θαη πνπ έβγαδαλ ην ζαγφλη απφ ηε ζέζε ηνπ (κηα αθφκε πεξίπησζε φπνπ
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Mittelbau-Dora: λαδηζηηθό ζηξαηόπεδν εξγαζίαο ζην νπνίν ν Le Lionnais εθηνπίζηεθε ην 1944. Ζ
κεηάθξαζε αθνινπζεί ηελ έθδνζε: François Le Lionnais, La peinture à Dora, L’ Échoppe, 1999. Σν
θείκελν πξσηνδεκνζηεύηεθε ζηελ επηζεώξεζε Confluences (n◦ 10) ηνλ Μάξηην ηνπ 1946.
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Δπραξηζηίεο γηα ηελ θξηζηκόηαηε ζπλδξνκή ηνπο ζηηο θπξίεο Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ θαη Δθάηε
Βεξγνπνύινπ.
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Breughel είλαη ην επίζεην πνιιώλ δαλώλ θαη θιακαλδώλ δσγξάθσλ από ηελ ίδηα νηθνγέλεηα.
Τπάξρεη, όκσο, θαη έλα νκώλπκν ρσξηό ζηηο Κάησ Υώξεο, πξνθαλώο ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ
θαηνίθσλ κε απηό ην όλνκα. Δδώ ν Le Lionnais αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν ζην ρσξηό θαη ιηγόηεξν ζην
δσγξάθν. Ζ νκσλπκία (ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθό θαη σο θνξέαο ηαπηόηεηαο) ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Breughel παξαιιειίδεηαη εδώ κε απηήλ ησλ «θαηνίθσλ» ηνπ ζηξαηνπέδνπ εξγαζίαο, νη νπνίνη θέξνπλ
ην θνηλό όλνκα θαη ηελ θνηλή ηδηόηεηα ηνπ «έγθιεηζηνπ».

αλαδεηθλχεηαη ε εθθξαζηηθή αλσηεξφηεηα ηεο ιατθήο γιψζζαο έλαληη ηεο
αθαδεκατθήο: ζα έπξεπε λα πσ ζθαιηάξεο)– φηαλ έθηαλε ε ζεηξά κνπ λα πεξάζσ απφ
έιεγρν.
*
Ήμεξα ηφηε φηη μαλάπεθηα ζηα δίρηπα ελφο παιαηνχ πάζνπο. Έπξεπε, σζηφζν, λα
ην γλσξίζσ απφ ηελ αξρή –θαη ε θαηλνχξηα καζεηεία ζα γηλφηαλ κέζα ζην «κπινθ»
κνπ.
Απηά ηα κπινθ ήζαλ ζπρλά δηαθνζκεκέλα κε πίλαθεο πνπ ρξσζηνχζαλ ηελ
χπαξμή ηνπο ζην ηαιέλην θάπνησλ εγθιείζησλ. Γελ πξννξίδνληαλ, αζθαιψο, γηα λα
καο δψζνπλ απφιαπζε, αιιά γηα λα νκνξθχλνπλ κηα κηθξή γσληά ηνπ θάηεξγνχ καο,
εθείλε πνπ ήηαλ θξαηεκέλε γηα ηνπο αξρεγνχο ησλ κπινθ: γηα θξαηαηνχο δπλάζηεο.
Απηνί νη πίλαθεο δελ είραλ θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη ηαιαληεχνληαλ αλάκεζα ζην
Παλεγχξη Άζρεκσλ Πηλάθσλ θαη ζηελ Έθζεζε Γάιισλ Καιιηηερλψλ.
Έλαο, φκσο, απφ απηνχο ηνπ πίλαθεο κε γνήηεπε. Απεηθφληδε έλα ρείκαξξν ζηελ
λφηηα Γεξκαλία ή ζην Σπξφιν (έηζη, ηνπιάρηζηνλ, ππνζέησ). Ξεθηλψληαο απφ ην
βάζνο ηνπ πίλαθα ην πνηάκη μερπλφηαλ ζην ζεαηή. Ο ρείκαξξνο ήηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή
νξκεηηθφο θαη ηειείσο ζηάζηκνο. Γεξά κπεγκέλνο πάλσ ζε κηα ζρεδία έλαο
μπινθφπνο ηνλ αθνινπζνχζε καδί κε έλα δεκάηη μχια. αλ επαθφινπζν ηεο ηέιεηαο
θαη επηπρνχο άγλνηαο ηεο ηέρλεο ηνπ ν δσγξάθνο είρε θηηάμεη κηα ζρεδία ιίγν
κεγαιχηεξε απφ ηνλ ρείκαξξν. Σν έξγν ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα βξεη ζέζε ζηελ
«Έθζεζε Λατθψλ Εσγξάθσλ ηεο Πξαγκαηηθφηεηαο» –έθζεζε φπνπ είρα πεξάζεη
θάπνηεο σξαίεο ζηηγκέο ην 1937– ή, αθφκε, ζηελ πξφζθαηε «Έθζεζε Απηνδίδαθησλ
Εσγξάθσλ». Θα ήζεια πνιχ λα πάξσ καδί κνπ απηφ ην κηθξφ πηλαθάθη κε ην
ρξσκαηηζκέλν δάζνο: νη Ναδί φκσο δε κε άθεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ην ζρέδηφ κνπ,
φηαλ, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, καο αλάγθαζαλ λα εθθελψζνπκε ην
Νηφξα.
*
Μέζα ζην ζηξαηφπεδν γλσξίζηεθα κε δχν ή ηξεηο δσγξάθνπο. Σνπο έβιεπα,
σζηφζν, ιίγν εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλφδεπαλ αλαγθαζηηθά ην επάγγεικα ηνπ
έγθιεηζηνπ˙ φπσο θαη λα έρεη, φκσο, δελ αλαδεηνχζα θαζφινπ ηε ζπληξνθηά ηνπο.
Γελ αληηιακβαλφκαζηαλ θαη δελ αγαπνχζακε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηε δσγξαθηθή.
Πξνηηκνχζα λα ζπδεηψ γηα απηφ ην ζέκα κε ηνλ θαιχηεξφ κνπ θίιν εθεί, έλαλ λέν
άλδξα κε ηνλ νπνίν είρακε δεζεί φπσο δέλνληαη νη άλζξσπνη ζε απηέο ηηο αθξαίεο
ζπγθπξίεο, θαη ν νπνίνο, δπζηπρψο, δε βγήθε δσληαλφο απφ απηήλ ηε θξηρηή
πεξηπέηεηα: ην φλνκά ηνπ ήηαλ Jean Gaillard.
Έμππλνο φζν θαη επαίζζεηνο, ήηαλ αρφξηαγνο ζε φ, ηη είρε λα θάλεη κε ηηο
ππνζέζεηο ηνπ πλεχκαηνο. Όιν ην ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο ηνλ
εμαληινχζακε ζπδεηψληαο γηα ηηο θαηαθηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο –θαη
θηηάρλακε έλα είδνο θαηαιφγνπ φισλ φζα νη πνιηηηζκνί είραλ θαηαθέξεη λα
θαηαζθεπάζνπλ. Ξαλάπηαζα γηα ην θίιν κνπ ηελ ηζηνξία ηεο Θεσξίαο ησλ Αξηζκψλ
θαη ηελ δηεπξχλακε ακέζσο ζε κηα γεληθή ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ: ηνχην πνιχ
γξήγνξα θαηέιεμε ζε κηα πεξηδηάβαζε ηνπ Ζιεθηξηζκνχ, ηεο Οπηηθήο θαη ηεο
Υεκείαο. ηξαθήθακε πξνο ηε θηινζνθία, φπνπ μαλαζρεδηάζακε ηελ ηξνρηά απφ ηηο
πξσηφγνλεο ζενγνλίεο κέρξη ηνλ ππαξμηζκφ θαη ηνλ καξμηζκφ. Ζ εκέξα ηεο
δσγξαθηθήο έθηαζε θαη ν Jean κνπ δήηεζε λα ηνπ πσ φ,ηη ήμεξα θαη ζθεθηφκνπλ γηα
απηήλ ηελ ππφζεζε.
Ξεθίλεζα εθζέηνληάο ηνπ ην πιάλν ηνπ βηβιίνπ κνπ γηα ηε Εσγξαθηθή. Σν έξγν
απηφ (πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δε ζα πξνιάβεη λα βξεη ηνλ δξφκν πξνο ηνλ εθδφηε)
πξνηείλεη ζε απηφ ην αληηθείκελν ηελ νπηηθή γσλία ελφο εξαζηηέρλε ζηα καζεκαηηθά
θαη –θαηά ζπλέπεηα– ζηε θαληαζία. Γηα λα θάλσ ζαθή ηε ζεσξία κνπ ησλ «δχν

εηζφδσλ» θαη θάπνηεο άιιεο ζέζεηο κνπ (νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ηνλ ζθαλδάιηζαλ
επράξηζηα), ήηαλ απαξαίηεην λα ηηο ζηεξίμσ κε πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα,
ζπγθεθξηκέλα θαη ρεηξνπηαζηά. Γπζηπρψο, δελ ήκνπλ ζε ζέζε λα ηνπ δείμσ νχηε ηνπο
πξσηφηππνπο πίλαθεο νχηε ηηο θφπηεο. Έπξεπε, ινηπφλ, λα βνιεπηνχκε κε θάπνην
ηέρλαζκα: ηνπ πεξηέγξαςα ηα έξγα κε ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ αηέιεησησλ σξψλ αλακνλήο ζηελ πιαηεία ηνπ «πξνζθιεηεξίνπ». Πξνηθηζκέλνο
κε κηα άξηζηε κλήκε, ν Jean θαηάθεξε ην κέγηζην θαηφξζσκα: λα εμνηθεησζεί κε
θάπνηνπο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν πξνζθηιείο πίλαθεο –θαη έθηαζε, κάιηζηα, ζην
ζεκείν λα κηιάεη γηα απηνχο κε πεξηζζφηεξε άλεζε απφ εθείλνπο πνπ ηνπο είραλ
θάπνηε θνηηάμεη, ρσξίο, φκσο, λα ηνπο έρνπλ θαηαιάβεη, λα ηνπο έρνπλ αγαπήζεη, θαη,
πνιχ ζπρλά, πηζηεχσ, ρσξίο λα ηνπο έρνπλ δεη.
Έηζη, ινηπφλ, επηθνηλσλνχζακε κε ηα κάηηα ζηε ζθέςε ηεο Παξζέλαο ζηνλ
Καγθειάξην Rollin ηνπ Van Eyck. Δμέηαδα –ζαλ λα έρσ έλα καγηθφ θαλφ– ην
απζηεξφ βιέκκα ηνπ δσξεηή4, ηα ζηξηκσγκέλα θνπλέιηα ζηηο θνιφλεο, ηε κέζε ηνπ
Νψε, αθεγεκέλε ζε έλα θηνλφθξαλν, ηηο κηθξέο ηνχθεο ριφεο πνπ βιαζηνχζαλ ζην
ιηζφζηξσην ηεο απιήο θαη ηα έμη ζθαινπαηάθηα ηεο ζθάιαο πνπ νδεγνχζε ζηελ
ηαξάηζα –φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ θαη ηνπο αλήζπρνπο πνιίηεο
ζην βάζνο. Οη άμνλεο πνπ ηέκλνληαλ ηξαγηθά δηαγσλίσο ηνπ έξγνπ Ο Άγηνο
Φξαγθίζθνο απνδερόκελνο ηα ζηίγκαηα5 ηνπ Giotto ηνλ ζπγθιφληδαλ, ην ηξπθεξφ θαη
ήπην Βαζαληζηήξην ηνπ Αγίνπ Κνζκά θαη ηνπ Αγίνπ Γακηαλνύ 6 ηνπ Fra Angelico ηνλ
γνήηεπε. Υαλφκαζηαλ ζε αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ Πεηξαζκό ηνπ Αγίνπ
Αλησλίνπ7 ηνπ Ηεξψλπκνπ Μπνο (πνπ βξίζθεηαη ζηε Ληζαβψλλα), γηα ηελ Παξζέλα
ζηνπο Βξάρνπο8 ηνπ da Vinci, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν tondo9 ηνπ Perugino10 (βξίζθεηαη
ζην Λνχβξν θαη απεηθνλίδεη ηελ Παξζέλν αλάκεζα ζηελ Αγία ησλ Ρφδσλ, ηελ Αγία
Αηθαηεξίλε θαη δχν αγγέινπο)11 πνπ δε καο έβξηζθε ζχκθσλνπο σο πξνο ηελ πξνζνρή
πνπ ηνπ άμηδε (θαη, αζθαιψο, δελ κπνξνχζε λα κνπ αληηηάμεη ηίπνηα ζρεηηθά κε ηελ –
αδηακθηζβήηεηε– αζάθεηα ησλ γξακκψλ˙ ην πξφβιεκα ήηαλ αιινχ), γηα ηελ
Απόδξαζε από ηα Σόδνκκα12 ηνπ Lucas van Leyden, γηα κηα φισο ηδηάδνπζα
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Ο πίλαθαο απηόο ηνπ Van Eyck (1435) είλαη γλσζηόο κε ηνπο εμήο ηξεηο ηίηινπο: Η Γέζποινα ηος
Autun [La Madone d’Autun], Η Παπθένα ζηον δωπηηή [La Vierge au donateur], Η Παπθένα ζηον
καγκελάπιο Rolin [La Vierge au chancelier Rolin]. Σνλ παξήγγειε ν θαγθειάξηνο Nicolas Rolin ζην
δσγξάθν κε ζθνπό λα ηνλ ραξίζεη ζηελ εθθιεζία ηνπ Autun ηεο Βνπξγνπλδίαο. Ζ πξσηνηππία ηνπ Van
Eyck είλαη όηη απεηθνλίδεη θαη ηνλ ίδην ηνλ θαγθειάξην κέζα ζηνλ πίλαθα. Δμ’νύ θαη ε αλαθνξά ηνπ Le
Lionnais.
5
Κύθινο ηνηρνγξαθηώλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Giotto di Bondone (1266/67 ή 1276-1337) θαη
απεηθνλίδνπλ ζηηγκηόηππα από ηε δσή ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζζίδεο.
6
Πίλαθαο ηνπ Fra Angelico κε απηόλ ηνλ ηίηιν δε θαίλεηαη λα ππάξρεη. Μάιινλ ν Le Lionnais
αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα La sepoltura dei santi Cosma e Damiano [Η ηαθή ηων Αγίων Κοζμά και
Γαμιανού] (1438-1440).
7
Πίλαθαο ηνπ θιακαλδνύ Hieronymus Bosch πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 1500 θαη βξίζθεηαη ζην
Μνπζείν ηεο Ληζαβώλλαο.
8
Πίλαθαο ηνπ 1499.
9
Δηθαζηηθόο «ηξόπνο» (ε ιέμε [ηηαι.] ζεκαίλεη «ζηξνγγπιόο») πνπ βξήθε επξεία εθαξκνγή ηελ
πεξίνδν ηεο ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο ηόζν ζηε δσγξαθηθή όζν θαη ζηε γιππηηθή.
10
Φεπδώλπκν ηνπ ηηαινύ δσγξάθνπ Pietro Vannucci (1446-1524).
11
Πίλαθαο πνπ ρξνλνινγείηαη αλάκεζα ζην 1490-1495 ρσξίο ηίηιν δνζκέλν από ην δσγξάθν. ην
Λνύβξν εθηίζεηαη κε ηνλ πεξηγξαθηθό ηίηιν «Ζ Παξζέλνο θαη ην Βξέθνο αλάκεζα αλάκεζα ζηελ Αγία
ησλ Ρόδσλ, ηελ Αγία Αηθαηεξίλε θαη δύν αγγέινπο».
12
Δδώ ν Le Lionnais κάιινλ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ δαλνύ δσγξάθνπ ησλ αξρώλ ηνπ 16 νπ αη.,
Lucas van Leyden, Ο Λωη και οι κόπερ ηος (1523), πνπ αθεγείηαη ηε γλσζηή βηβιηθή ηζηνξία [Γεν. 19:
31-38]. Με θόλην ηα όδνκκα λα θαίγνληαη, νη θόξεο ηνπ Λση πξνζπαζνύλ λα κεζύζνπλ ηνλ παηέξα
ηνπο, έηζη ώζηε λα θνηκεζεί καδί ηνπο («δεῦπο καὶ ποηίζωμεν ηὸν παηέπα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν
μεη’ αὐηοῦ καὶ ἐξαναζηήζωμεν ἐκ ηοῦ παηπὸρ ἡμῶν ζπέπμα» [Γεν. 19:32]), ελώ ε κεηέξα ηνπο έρεη

αηκφζθαηξα ηεο Απνθάιπςεο ζηε Μειαγρνιία ηνπ Dürer (φπνπ νινθιεξψλακε ην
καγηθφ ηεηξάγσλν13 θαζψο ζπκφκαζηαλ φηη πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ: 1514), γηα ηνλ κηθξφ Veronese ηνπ Μνπζείνπ ηεο Γθξελφκπι πνπ απεηθνλίδεη
ηελ εκθάληζε ηνπ Ηεζνχ ζηε Μαγδαιελή14 –θαη πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ είλαη
αλάκεζα ζηνπο πιένλ αμηφινγνπο Veronese πνπ ζψζεθαλ, αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε,
είλαη ν πην καγηθφο πνπ μέξσ. (Με έρνληαο δεη έθηνηε ηνλ πίλαθα αλαξσηηέκαη αλ ην
θφξεκα ηεο Μαξίαο Μαγδαιελήο είλαη ηφζν ζαπκάζηα πξαγκαηηθφ θαη ηαπηφρξνλα
ηφζν παξακπζέλην φζν ην ζπκάκαη.)
Ληζαξάθη ιηζαξάθη, θηηάρλακε ην πην ζαπκαζηφ κνπζείν ηνπ θφζκνπ. Καη ζην
ηέινο, ζπγθξαηνχζακε απφ θάζε έξγν κηα κφλε ιεπηνκέξεηα –θακηά θνξά θαη δχν–
ζίγνπξα πην αηζζεηή, πην επηβιεηηθή θαη πην «δίθαηε» –πην αιεζηλή, ζα έιεγα, απφ
ηελ άζιηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο ζπλέζιηβε ρσξίο λα καο πείζεη. Σν Παλεγύξη15 ηνπ
Rubens καο κεηέδηδε ηε κηθξή δήιηα γηα ηελ παξάζηαζε ζην πξψην επίπεδν, ζηα
αξηζηεξά, θαη επίζεο ζηα δεμηά, απηφ ην αμηνζαχκαζην ζχκπιεγκα ηνπ αλζξψπηλνπ
ηξφκνπ θαη ηεο ραπλσηηθήο κειαγρνιίαο ηεο θχζεο. Κιέβακε εθείλν ην ηζακπί
ζηαθχιηα απφ ηελ Γνληκόηεηα16 ηνπ Jordaens, ην κηθξφ γατδαξάθν απφ ην Θάκλν17
ηνπ Ruysdael, ην ζαπκάζην ηξαπεδνκάληειν ησλ Πξνζθπλεηώλ ηνπ Δκανύο.18
Σξππψλακε –ρηππνθάξδη– ζην δσκάηην πνπ βξηζθφηαλ ζην βάζνο ηνπ Las
Meninas19...
Ξαλαθηηάρλακε θάζε πίλαθα, παζρίδνληαο, γηα λα κηιήζσ κε απιά ιφγηα, λα
αθεγεζνχκε ηελ αιαδνληθή επηπρία ηνπ ρξψκαηνο ζηηο Γπλαίθεο ηεο Αιγεξίαο20, ηελ
αηζζεζηαθή άλζεζε ζην Moulin de la Galette21 θαη ηηο ρίιηεο εκθαλείο –κειεηεκέλεο
κέρξη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα– πηλειηέο ζην Σπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ22.

παξαβιέςεη ηε ζετθή εληνιή λα κε ζηξέςεη ηα κάηηα ηεο πξνο ηα πίζσ θαηά ηελ έμνδν από ηα όδνκκα
[Γεν. 19: 17] θαη έρεη ραζεί.
13
«Μαγηθό ηεηξάγσλν»: καζεκαηηθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλαλ δηζδηάζηαην
πίλαθα πνπ πεξηέρεη όινπο ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο. Οη ζηήιεο, νη γξακκέο θαη νη δηαγώληεο ελόο
«καγηθνύ ηεηξαγώλνπ» είλαη έηζη ηαμηλνκεκέλεο ώζηε λα παξάγνπλ ζηαζεξό άζξνηζκα. Ο πίλαθαο ηνπ
Dürer (1513-14) απεηθνλίδεη πάλσ θαη δεμηά έλα «καγηθό ηεηξάγσλν».
14
Ο Le Lionnais αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Paolo Veronese κε ηίηιν Noli me tangere, ην γλσζηό
«κε κνπ άπηνπ» (Ησάλλεο, 20: 17), θξάζε πνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Δπαγγειηζηή Ησάλλε, είπε ν Ηεζνύο
ζηε Μαξία Μαγδαιελή κεηά ηελ Αλάζηαζε.
15
Kermesse [ε δαλέδηθε ιέμε «kermesse» ρξεζηκνπνηείηαη, κε ηελ αξρηθή ηεο ζεκαζία, γηα λα
πεξηγξάςεη έλα παλεγύξη πνπ δηνξγαλώλεηαη από κηα εθθιεζία]: πίλαθαο ηνπ Peter Paul Rubens, πνπ
ρξνλνινγείηαη αλάκεζα ζην 1630 – 35.
16
Πίλαθαο ηνπ βέιγνπ δσγξάθνπ Jacob Joardens πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 1623, κε ηίηιν
L’allégorie de la fécondité [Ζ αιιεγνξία ηεο γνληκόηεηαο] .
17
Πίλαθαο ηνπ δαλνεβξαίνπ δσγξάθνπ Jacob Isaackszoon van Ruysdael πνπ ρξνλνινγείηαη αλάκεζα
ζην 1650 θαη 1680.
18
Πίλαθαο ηνπ δαλνύ δσγξάθνπ Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1648).
19
Πίλαθαο ηνπ απιηθνύ ηζπαλνύ δσγξάθνπ Diego Velázquez (1656). ην βάζνο ηνπ πίλαθα Las
Meninas [Οη δεζπνηλίδεο ησλ ηηκώλ] δηαθξίλεηαη κηα κηζναλνηρηή πόξηα δσκαηίνπ.
20
Πίλαθαο ηνπ Eugène Delacroix (1834).
21
Γεθαηξείο αλεκόκπινη βξίζθνληαλ ηνλ πεξαζκέλν αηώλα ζηελ νκώλπκε πιαηεία ηεο Μνλκάξηξεο.
Πιένλ έρνπλ κείλεη κόλνλ δύν. Πίλαθεο κε απηόλ ηνλ ηίηιν απνδίδνληαη ζε αξθεηνύο δσγξάθνπο
(Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Kees Van Dongen, Maurice Utrillo θ.α.) θαη δελ κπνξνύκε λα
είκαζηε ζίγνπξνη ζε πνηνλ αλαθέξεηαη ν Le Lionnais. Σν ζηνηρείν ηεο «αηζζεζηαθήο άλζεζεο»
ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνλ πνιύ γλσζηό πίλαθα ηνπ Pierre-Auguste Renoir κε ηίηιν Bal au moulin de
la Galette (1876).
22
Πίλαθαο ηνπ Paul Césanne (1873). Σν «πίηη ηνπ Κξεκαζκέλνπ» (βξίζθεηαη θνληά ζηε Γνπλθέξθε)
ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο Ναδί σο ηόπνο βαζαληζηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. Οη κηθξέο εκθαλείο (ζπρλά αλάγιπθεο) πηλειηέο είλαη ηερληθή πξνζθηιέζηαηε ζηνπο
ηκπξεζζηνληζηηθνύο θύθινπο.

Μνπ ήηαλ ζρεηηθά επθνιφηεξν λα αλαζηήζσ έξγα κε πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν, φπσο Ζ γεηεύηξηα ησλ θηδηώλ ηνπ ηειψλε Rousseau23 ή Ο ηξειόο ζε
έθζηαζε24 ηνπ Klee. Έρσ, κάιηζηα, ηελ αίζζεζε φηη θαιιηέξγεζα ζηνλ θίιν κνπ έλα
εξσηηθφ αίζζεκα γηα απηήλ ηελ αθξηβνζψξεηε λεαξή θνπέια, πνπ, ζηα αξηζηεξά ηεο
Δπηβίβαζεο γηα ηα Κύζεξα25, ζρεδφλ καο γπξλάεη ηελ πιάηε θαη κε κηα γνεηεπηηθή
βεβαηφηεηα πηάλεη αγθαδέ έλαλ επγελή λεαξφ γηα λα ηελ νδεγήζεη ζην πινίν πνπ ζε
ιίγν ζα ζαιπάξεη. Δθκεηαιιεπφκνπλ απηνχο ηνπο νξζνγψληνπο κνπζακάδεο 26 πνπ
είρε ηνπνζεηήζεη ν Poussin πίζσ απφ ηελ απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ ζην Λφπβξν
πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζσ εθείλνπο (ηνπο αξθεηά δηαθνξεηηθνχο, είλαη ε
αιήζεηα) ηνπ Braque θαη ηνπ Mondrian. Ζ Νύθε πνπ ηε γύκλσζαλ νη κλεζηήξεο ηεο
ζάζηηδε ην θίιν κνπ –αθφκε θη αλ πξνεξρφηαλ απφ ηα ρέξηα ηνπ Marcel Duchamp.
Γίζηαδε θάπσο κπξνζηά ζηελ πεξηγξαθή πνπ ηνπ έθαλα θαη δε δερφηαλ απηφ ην
παξάμελν έξγν παξά ππφ ηνλ φξν φηη ζην κέιινλ ζα θηηάρλακε έλαλ θαηλνχξην
θαηάινγν... εκείσλε πεξηζζφηεξν ηε θιφγα ηνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε απφιπηε
ζπκθσλία κε ηελ Οξδή27 ηνπ Max Ernst. Δίλαη αιήζεηα πσο ε αηκφζθαηξα ηνπ Νηφξα
ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε απηφλ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα.
Έηζη νπιηζκέλνη, ζα επρφκαζηαλ λα ξηρηνχκε αξγφηεξα ζηε θαληαζηηθή ηζηνξία
ησλ γξακκψλ θαη ησλ ρξσκάησλ, φκσο δε καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα πάκε
παξαπέξα. Γελ κπνξνχζακε λα θέξνπκε ζην κπαιφ καο ηελ χςηζηε γξαθηζηηθή ησλ
Poullaiulo28, ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ ηνπ Georges de la Tour29, εθείλεο ηηο ρξσκαηηθέο
αξκνλίεο φπνπ πηζηεχσ βξίζθεηαη ε απφδεημε φηη ν Veronese γλψξηδε ηηο ππεξηψδεηο
αθηίλεο θαη εθείλε ηε γεσκεηξία ησλ Εσγξάθσλ ηεο Αιήζεηαο, πνπ ηνπο νδήγεζε λα
εηζάγνπλ ζε νξηζκέλα έξγα ηνπο ηα θαλνληθά ζπζηήκαηα θαξηεζηαλψλ
ζπληεηαγκέλσλ (γηα παξάδεηγκα, θηγνχξεο πνπιηψλ ή ρεξηψλ κέζα ζηνπο πίλαθεο ησλ
Van Eyck θαη da Vinci γηα ηνπο νπνίνπο έρσ ήδε θάλεη ιφγν).
H κπαγακπνληηά κνπ, σζηφζν, δελ πεξηνξηδφηαλ ζε ζέκαηα ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη ζπλήζε. Κξαηνχζα γηα ηνλ πξνζσπηθφ ζηνραζκφ κνπ
θάπνηεο αλαθνξέο πνπ ζα κνπ έπαηξλε απαγνξεπηηθά πνιχ ρξφλν λα ηηο εμεγήζσ.
Δθείλνη, γηα παξάδεηγκα, νη αλαξίζκεηνη θαθνί (πξαγκαηηθά θαθνί) πίλαθεο πνπ
ζηφιηδαλ ηηο θνπδίλεο θαη ηα ζαιφληα αξθεηψλ θίισλ ή γλσζηψλ. πρλά έθαλα
πεξίεξγεο αλαθαιχςεηο ζηελ πνξεία ησλ εμεξεπλεηηθψλ ηαμηδηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχζα φηαλ ε ζπδήηεζε γηλφηαλ επαξθψο γεληθή γηα λα μεθχγσ ζηα
θξπθά απφ ηνπο νηθνδεζπφηεο κνπ –φπσο ηα πφζηεξ, ζνιά ζηε κλήκε κνπ, ζαλ

23

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Henri Rousseau (1844 -1910), ειάζζνλα γάιιν δσγξάθν πνπ πέξαζε έλα κεγάιν
κέξνο ηεο δσήο ηνπ δνπιεύνληαο σο θνξνεηζπξάθηνξαο.
24
Πίλαθαο ηνπ 1927.
25
Πίνακας του Jean-Antoine Watteau (1712).
26
ηελ απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ ν Nicolas Poussin εκθαλίδεηαη ζην πξώην πιάλν κπξνζηά από ηξεηο
νξζνγώληνπο κνπζακάδεο. ην δεύηεξν πιάλν βξίζθεηαη έλαο θελόο κνπζακάο κε ηε θξάζε
«EFFIGIES NICOLAI POUSSINI ANDELYENSIS PICTORIS, ANNO AETATIS 56. ROMAE
ANNO JUBILEI 1650» [Πνξηξέην ηνπ Νηθνιά Πνπζάλ, δσγξάθνπ από ηελ πόιε Les Andelys, ειηθίαο
56 ρξόλσλ, θηηαγκέλν ζηε Ρώκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ησβειαίνπ έηνπο 1650]. ην ηξίην πιάλν ν
δεύηεξνο κνπζακάο απεηθνλίδεη κηα θνπέια θαη δύν ρέξηα κε πξόζεζε λα ηελ αγθαιηάζνπλ. ην
ηέηαξην πιάλν δε θαίλεηαη παξά έλα κηθξό ηκήκα ηνπ θάδξνπ ηνπ ηξίηνπ κνπζακά.
27
Πίλαθαο ηνπ 1927.
28
Antonio θαη Piero Poullaiulo (15αη.). Αδέξθηα από ηελ Ηηαιία πνπ ππέγξαςαλ κε ην θνηλό όλνκα
«Poullaiulo» (pollaiolo [ηηαι.]= νξληζνηξόθνο, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπο) κηα ζεηξά πηλάθσλ,
γιππηώλ θαη ραξαθηηθώλ.
29
Georges de La Tour (1593-1652). Γάιινο δσγξάθνο κε έληνλεο ζενινγηθέο θιίζεηο, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηεί ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο πίλαθέο ηνπ ηελ λεόθνπε ηερληθή ηνπ «ηερλεηνύ θσηηζκνύ»,
δειαδή, ηνπ θσηηζκνύ από θεξηά.

εθείλα ησλ νπηηθψλ Ληζάθ30, πνπ απεηθνλίδνπλ κηα φκνξθε θαη ρακνγειαζηή
θνπειίηζα κε πξφζσπν δηαβξσκέλν απφ κηα ηερλεηή ιέπξα. (ην πξψην καο
μαλαληάκσκα κέζα ζην κεηξφ ηνπ έξημα έλα κηθξφ ζπλέλνρν λεχκα).
Δθείλε ηελ επνρή καο ρψξηζαλ βίαηα, ηνλ θίιν κνπ θαη εκέλα, εμαηηίαο θάπνηαο
αιιαγήο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη έπξεπε λα πνξεπηψ κφλνο πξνο ηνλ επφκελν
ζηαζκφ. Ήηαλ έλα παηρλίδη πνπ έπαηδα πνιιά ρξφληα θαη δελ ην ρφξηαηλα: λα θηηάρλσ
γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο, ή αθφκε λα
κεηαγγίδσ ζηνλ έλαλ πίλαθα ηα ζηνηρεία πνπ είρα αθαηξέζεη απφ ηνλ άιιν.
Γηα παξάδεηγκα, έβαδα ηηο εξεζηζηηθέο ινπφκελεο31 ηνπ Fragonard ζην σξαίν
πεξηβάιινλ ηεο Κεδείαο ζηελ Οξλάλ32, θαη ηνπο άθελα λα ηα βγάινπλ πέξα κφλνη
ηνπο. Ή θαιχηεξα, ηνπνζεηνχζα ζην ίδην έξγν ηνλ Σηξαηεγό33 ηνπ Antonello da
Messina θαη ηνλ κέζπζν ηνπ πίλαθα Τν γεξό πνηήξη34, έπεηηα απνηξαβηφκνπλ –ρσξίο
λα κε πάξνπλ είδεζε– ζηελ άθξε, δηπινθιείδσλα ηελ πφξηα θαη παξαηεξνχζα ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο απφ έλαλ κπζηηθφ θεγγίηε (έηζη φπσο έθαλε θαη ν ζαδηζηήο γηαηξφο
κε ηα ζχκαηά ηνπ). Ή αθφκε, κεηέθεξα έλαλ επαξρηψηε ηνπ Louis Le Nain ζην
πεξηβάιινλ ηεο Σηέςεο ηεο Μαξίαο ησλ Μεδίθσλ35 θαη κειεηνχζα ηηο εληππψζεηο
ηνπο. Σέηνηνπ ηχπνπ αληηπαξαζέζεηο καο δίλνπλ πξαγκαηηθά πνιιά δηδάγκαηα. Δίλαη,
άιισζηε, γη‟ απηφ πνπ παξαηεξνχκε πσο, παξά ηηο αδηακθηζβήηεηεο παηδεπηηθέο
δηαθνξέο ηνπο, ην La Goulue36 θαη ε Οηθνγέλεηα Μπειειί37 έξρνληαη ζε ζεία θνηλσλία
ράξε ζηελ ίδηα κπζηηθηζηηθή, ζρεδφλ, πξνζήισζή ηνπο ζην ρξήκα. Έλαο Υξηζηφο ηνπ
Grünewald38 θνηηάδεη κε έλα θάπνην ζάζηηζκα έλαλ Υξηζηφ ηνπ Reni39, ζαλ λα
επξφθεηην γηα θάπνηνλ άιιν, ελψ, αληίζεηα, ε Παξζέλνο40 ηνπ Botticelli (απηή ηνπ
Μνπζείνπ ηνπ Βεξνιίλνπ) είλαη ζα λα θαζξεθηίδεηαη ζηε Θαιάζζηα Αθξνδίηε41 ηνπ
ίδηνπ δσγξάθνπ.
Γελ πξνρσξψ πάληνηε κε ηε κέζνδν ηεο αληηπαξάζεζεο θαη δε κνπ δίλεη, βέβαηα,
θαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε λα θάλσ πεηξάκαηα θνηλσληθνχ ηχπνπ, αλ θαη απηή ε
άζθεζε είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη απνθαιππηηθή γηα κεξηθέο απφ ηηο πην βαζηέο
ξίδεο ηεο δσγξαθηθήο. Καηά πεξίπησζε, κνπ αξθεί, ζε πην αβέβαηα ζεκεία, λα
αληαιιάζσ, γηα παξάδεηγκα, ηνπο λεαξνχο αθφινπζνπο πνπ βξίζθνληαη, αληίζηνηρα,
ζηα δεμηά ηνπ Αγίνπ Φεξδηλάλδνπ42 ηνπ Gréco θαη ηνπ Alof de Vignacourt43 ηνπ
30

Ηζηνξηθή νηθνγέλεηα νπηηθώλ ζην Παξίζη. Ο πξσηνπόξνο νπηηθόο Georges Lissac άλνημε ην πξώην
ηνπ θαηάζηεκα ην 1919 ζηε rue Dauphine, ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνύ.
31
Οι Λοςόμενερ: πίλαθαο ηνπ Jean-Honoré Fragonard πνπ ρξνλνινγείηαη αλάκεζα ζην 1772-1775.
32
Πίλαθαο ηνπ Gustave Courbet πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 1850.
33
Πίλαθαο ηνπ 1475.
34
Πίλαθαο ηνπ Edouard Manet κε ηίηιν Le Bon Bock [Σν γεξό πνηήξη] (1873).
35
Πίλαθαο ηνπ Pierre - Paul Rubens (1625).
36
Πίλαθαο ηνπ Henri de Toulouse-Lautrec (1891) πνπ έγηλε ε πνιύ γλσζηή – δηαθεκηζηηθή αθίζα ηνπ
Moulin Rouge ηεο Μνλκάξηξεο θαη απεηθνλίδεη ηε ρνξεύηξηα Louise Weber, γλσζηή σο «La Goulue»
[γαιι. : ε αρόξηαγε].
37
Πίλαθαο ηνπ Edgar Degas (1860).
38
Matthias Grünewald (1470-1528). Γεξκαλόο δσγξάθνο πηλάθσλ ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
39
Guido Reni (1575-1642). Ηηαιόο δσγξάθνο ηερληθήο κπαξόθ.
40
Γύν πίλαθεο κε θεληξηθό πξόζσπν ηελ Παξζέλν ππάξρνπλ ζην Μνπζείν ηνπ Βεξνιίλνπ (Staatliche
Museen Preubischer Kulturbesitz Gemaldegalerie, Berlin). Ο έλαο έρεη ηίηιν Η Παπθένορ και ηο
Βπέθορ με οσηώ αγγέλοςρ (1478) θαη ν άιινο Η Παπθένορ και ηο Βπέθορ καθιζμένοι ανάμεζα ζηον Άγιο
Ιωάννη ηο Βαπηιζηή και ηον Άγιο Ιωάννη ηον Δςαγγελιζηή (1484).
41
Ο Le Lionnais εδώ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Sandro Botticelli, La nascita di Venere [Ζ γέλλεζε
ηεο Αθξνδίηεο] (1485), πνπ απεηθνλίδεη ηελ Αθξνδίηε λα αλαδύεηαη από ηε ζάιαζζα.
42
Πξόθεηηαη κάιινλ γηα έλα εθ παξαδξνκήο ιάζνο ηνπ Le Lionnais. Καηά πάζα πηζαλόηεηα
αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ El Greco (1541-1614), Saint Louis IX, ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηνλ
Λνπδνβίθν ΗΥ ηεο Γαιιίαο (ηνλ επνλνκαδόκελν «Άγην Λνπδνβίθν») θαη πιάη ηνπ, ζηα αξηζηεξά, ηνλ
λεαξό αθόινπζό ηνπ.

Caravaggio ή λα νδεγψ παξαπιαλεηηθά κηα θαηζίθα ηνπ Courbet ζε έλα άγξην δάζνο
ηνπ Théodore Rousseau. Οη δηάινγνη αλάκεζα ζηηο λεθξέο θχζεηο –ζπλαξπαζηηθνί θαη
απηνί– είλαη, σζηφζν, δχζθνια πξαγκαηνπνηήζηκνη. Δχθνιν είλαη, γηα παξάδεηγκα, λα
θιέςεηο ηε κηθξή πίπα ηνπ Chardin θαη λα ηελ θξχςεηο θάησ απφ ην καμηιάξη ηεο
Γαληεινύο44 ηνπ Vermeer. Αληίζεηα, φκσο, κνπ θαίλεηαη ζρεδφλ απίζαλν λα
πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη θαλείο θάηη απφ θάπνηα λεθξή θχζε ηνπ Cézanne.
πγθεθξηκέλα, ζθέθηνκαη απηά ηα κήια πνπ βξίζθνληαλ άιινηε ζην Musée de l‟
Orangerie 45 (ζηε κεγάιε νβάι ζάια ζην βάζνο, αξηζηεξά απφ ηελ πφξηα). ε απηφ ην
έξγν επηβάιιεηαη έλαο θξαγκφο ζην δπλεηηθφ ζηνηρείν πνπ απαγνξεχεη λα δηεηζδχζεη
θαλείο κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη λα ην κεηακνξθψζεη. Αλ δελ ήηαλ αζηείν λα
κηιάεη θαλείο γηα ην «πξάγκα θαζ‟ εαπηφ», εθεί, ζε απηφλ ηνλ πίλαθα, ζα έπξεπε λα
ην αλαδεηήζεη.
Έηζη πεξλνχζαλ γηα κέλα νη κέξεο ζην Νηφξα, αλάκεζα ζε αηέιεησηα
«πξνζθιεηήξηα» κέζα ζην ρηφλη θαη ηνλ παγσκέλν αέξα ηνπ ρεηκψλα. Δμνηθεησκέλνο
πιένλ κε ην παηρλίδη κνπ, δελ είρα θαζφινπ αλάγθε απφ δσγξαθηζκέλνπο κνπζακάδεο
γηα λα θαηαζθεπάζσ ην δηθφ κνπ ζχκπαλ απφ ρξψκαηα θαη ζρήκαηα. Κάπνηεο
εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε είρα αλαθηήζεη επαξθψο ηελ εζσηεξηθή επιπγηζία
γηα λα κπνξέζσ λα παξαηηεζψ εθ λένπ απφ κηα απφ ηηο πην παιηέο κνπ δηαζηξνθέο:
ηελ εγθεθαιηθή Εσγξαθηθή.
Δίκαη, είλαη ε αιήζεηα, ν δσγξάθνο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πηλάθσλ πνπ έπξεπε
φκσο λα απνδερηψ ην γεγνλφο πσο ζα ήηαλ ππέξβαζε λα ζεσξήζσ ηνλ εαπηφ κνπ
ηθαλφ λα ηνπο δσγξαθίζεη. (Οη Μνίξεο φηαλ γελλήζεθα κε πξνίθηζαλ κε κηα
αμηνζεκείσηε ρεηξνλαθηηθή αδεμηφηεηα). Έθηηαμα έλα γέλνο κεζπζηηθψλ πεξαζκάησλ
θαη ηξνκαρηηθψλ πξνζψπσλ. Αληίζεηα, δελ ηα θαηάθεξα ηδηαίηεξα κε ηηο λεθξέο
θχζεηο θαη ζα πξνηηκνχζα λα κελ θάλσ ιφγν γηα ηηο δνθηκέο κνπ πάλσ ζε πίλαθεο
απηνχ ηνπ είδνπο.
Δίλαη, θπξίσο, ηα απνγεχκαηα πνπ παξαδίδνκαη ζε ηέηνηνπ ηχπνπ αζθήζεηο.
Γπζηπρψο, νη πίλαθέο κνπ δε δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα ιεπηά –ζπρλά αθφκε
θαη θάπνηα δεπηεξφιεπηα. Με φξνπο ξαδηελέξγεηαο, ε «πεξηνδηθφηεηά» ηνπο
θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε απηήλ ηνπ Thorium A (0,14 δεπηεξφιεπηα) θαη ηνπ Radium C
(3 ιεπηά). Όια απηά θαηαζηξέθνληαη ηάρηζηα, φπσο ηα ζρέδηα ηεο βξνρήο πάλσ ζην
ηδάκη θαη ηα γλήζηα αξηζηνπξγήκαηα πνπ ιηψλνπλ, φπσο ην θακακπέξ. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνζαξξπκέλνο, ράλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα απηά ηα εμαηξεηηθά
ξεπζηά δεκηνπξγήκαηα θαη ζθέθηνκαη θάηη άιιν. Άιιεο θνξέο, πεηζκψλσ, πξνζπαζψ
λα ηνπο δψζσ δηάξθεηα θαη ρξεζηκνπνηψ ηα εξείπηα ελφο πίλαθα ζε πιήξε δηάιπζε
γηα λα θηηάμσ έλαλ άιιν πνπ, φκσο, δελ πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη θαη απηφο πνιχ.
Παξαζπξκέλνο απφ ηελ νξκή κνπ, κνπ έξρεηαη θάπνηε λα πάσ παξαπέξα θαη λα
ζπιιάβσ, ζηηο ζηηγκέο κνπ ηηο πεξηζζφηεξν νμείεο, πίλαθεο αζπλήζηζηνπο. Τπάξρνπλ
έξγα ελφο είδνπο πνπ δελ είλαη κε θαλέλαλ ηξφπν αλζξψπηλν θαη ησλ νπνίσλ ε ινγηθή
θαη ε ηερληθή αληηζηνηρεί κε ηηο ζαγελεπηηθέο επηζηήκεο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε λα
43

Πίλαθαο ηνπ Michelangelo Merisi da Caravaggio, (1571-1610), ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηνλ Alof de
Vignacourt θαη δίπια ηνπ, ζηα δεμηά, ηνλ λεαξό αθόινπζό ηνπ. Ο πίλαθαο ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην
1607.
44
Πίλαθαο ηνπ δαλνύ δσγξάθνπ Johannes Vermeer πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 1650.
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Musée de l’ Orangerie: Σν θηήξην ζην νπνίν αξγόηεξα ζηεγάζηεθε ην νκώλπκν κνπζείν ρηίζηεθε ην
1852 ζηνπο πεξίθεκνπο θήπνπο ηνπ Κεξακεηθνύ, εθεί πνπ παιαηόηεξα ππήξρε έλαο πνξηνθαιεώλαο,
εμνύ θαη ε νλνκαζία ηνπ. Σν 1922, αξρήο γελόκελεο κε ηε ζεηξά έξγσλ Νούθαπα (Nympheas, 1916 1919) ηνπ Monet, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν. Σν Musée de l’ Orangerie θηινμελεί έξγα
ηκπξεζζηνληζηώλ θαη κεηά-ηκπξεζζηνληζηώλ δσγξάθσλ, όπσο: Paul Cézanne, Henri Matisse, Claude
Monet, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir, Henri Rousseau, Maurice Utrillo
θ.ά.

δηεηζδχζνπκε παξά κφλν κε ηελ καζεκαηηθή καο λνεκνζχλε. Ολεηξεχνκαη
λσπνγξαθίεο κε άπεηξνπο πφινπο, άιιεο ησλ νπνίσλ νη γξακκέο ζα έθηηαρλαλ κηα
ζπλάξηεζε ρσξίο παξαγψγνπο, ή άιιεο αθφκε, κε πνιιαπινχο ηξφπνπο εξκελείαο γηα
λα ηηο αμηνινγήζεη θαλείο, θαη πνπ δελ ζα κπνξνχζακε λα ιχζνπκε ηηο δπζθνιίεο
ηνπο, παξά κε ηε «Θεσξία ησλ Δπηθαλεηψλ» ηνπ Riemann46, ρίιηα δπν καγεπηηθά
πξάγκαηα, ηφζν ειάρηζηα ζνβαξά....
Μίιεζα ηφζν πνιχ γηα ηε δσγξαθηθή, δηφηη δελ ήζεια λα παξαγεκίζσ απηφ ην
θείκελν κε αλακλήζεηο καθξηλέο.
Θα πξνζέζεηα, σζηφζν, πσο ηνχηεο νη αζθήζεηο επεθηείλνληαλ ζπρλά θαη ζηε
κνπζηθή, θαη ζηε ινγνηερλία, κε ηελ ίδηα έληαζε. Πνχ είζαζηε εζείο, αλακλήζεηο ηεο
Passacaglia ηνπ Bach πνπ αθνχγεηαη φζν θξαηάεη φ, ηη πην θξηρηφ, κηα απνιχκαλζε,
ή αθφκε, ηνπ Κνπηληέηνπ γηα θιαξηλέην ηνπ Mozart, φπνπ ηα επάξγπξα θιεηδηά ηνπ
κνηάδνπλ λα ηπιίγνληαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο κφιπλζεο απφ δπζεληεξία, ή ηνπ ΥΗ
θνπαξηέηνπ ηνπ Beethoven, πνπ βξνληά θη αζηξάθηεη ηελ επφκελε εκέξα κηαο ζεηξάο
απαγρνληζκψλ, ππνδεηγκαηηθά θαηνξζσκέλσλ, θαη εζείο, αλακλήζεηο φισλ εθείλσλ
ησλ αγγειηθψλ επηζθέςεσλ ησλ πνηεηψλ –Shelley, Rimbaud ή Éluard–, πνπ γίλνληαλ
αθφκε πην επηηαθηηθέο ηηο ζηηγκέο ηεο κεγάιεο πείλαο;
***
απφδνζε ζηα ειιεληθά θαη ζεκεηψζεηο: Διέλε Κνζκά
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Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866): γεξκαλόο καζεκαηηθόο θαη θπζηθόο κε έληνλεο
ζενινγηθέο θιίζεηο.

Μία προζέγγιζη ηου δοκιμίου «Η ζωγραθική ζηο Νηόρα»
«Kunst macht frei»: ε Τέχνε τες επιβίωσες.
«Ζ επηβίσζε είλαη αξρέγνλε: ε δσή είλαη
επηβίσζε»
(Jacques Derrida, Μαζαίλνληαο λα δεηο
εληέιεη)
«Ζ ηέρλε δηαηεξείηαη ζηε δσή κφλν ράξε
ζηε δχλακή ηεο λα αληηζηέθεηαη ζηελ
θνηλσλία»
(Theodor W. Adorno , Αηζζεηηθή Θεσξία)
Γηφινπ παξάδνμα ν Jorge Louis Borges ραξαθηήξηδε ηνλ έκκεηξν ζηίρν σο
ηνλ θαηεμνρήλ «θνξεηφ»: κπνξείο, πεξπαηψληαο ή ηαμηδεχνληαο, λα ζθαξψλεηο ή λα
επεμεξγάδεζαη έλα ζνλέην, ην δίρσο άιιν. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ, σζηφζν, έκειιε λα
επαιεζεχεηαη (θπξίσο) αλεζηξακκέλνο –θαη ε ζηηρνπξγία λα αλαδηπιαζηάδεη φρη ηφζν
ηα βήκαηα ηνπ πεξηεγεηή φζν ην θαξδηνρηχπη ηνπ εγθιείζηνπ. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ
1941 κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1942 ν Jean Cassou, έγθιεηζηνο ιφγσ αληηζηαζηαθήο
δξάζεο ζηε θπιαθή ηνπ Vichy, ζπλζέηεη θαη απνκλεκνλεχεη (ειιείςεη γξαθηθήο
χιεο) ηξηαληαηξία ζνλέηα: ν θπιαθηζκέλνο καο δελ είρε παξά «ηε λχρηα γηα κειάλη
θαη ηε κλήκε γηα ραξηί». 47 Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε, φηαλ ηνπ δίλνληαη –
πιένλ– ιίγεο θφιιεο θαη έλα κνιχβη, ηα θαηαγξάθεη θαη ην «επηπρέο γέλλεκα» ηνπ
Vichy βαθηίδεη ν Louis Aragon ζρεδφλ δχν ρξφληα κεηά.
Ο Aragon πξνινγίδεη ηελ έθδνζε κε πιήξε ζπλείδεζε θαη «απφ ζέζεηο αξρψλ»: ε
ζνλεηνγξαθία εδψ ελδηαθέξεη φρη ηφζν σο «άζθεζε αθξνβαηηθήο», αιιά
πεξηζζφηεξν σο αλαγθαίν θάδξν πνπ ελψλεη ηε δσή ζηνλ «κέζα ηφπν» κε ηηο
ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο. «Θα κηιήζσ γηα απηά ηα ζνλέηα φρη απιά γηαηί γελλήζεθαλ
εληφο ησλ ηεηρψλ, αιιά γηαηί απηά ηα ίδηα θαηήξγεζαλ ηα ηείρε»48, εμαγγέιιεη ν
(εγλσζκέλεο ζηξάηεπζεο) ππεξξεαιηζηήο πνηεηήο. Ζ ζπληαγή είλαη, θαζψο θαίλεηαη,
δνθηκαζκέλε –θαη κπνξεί λα θνπλάκε (κε πνιιή θαηαλφεζε θαη νιίγε κειαγρνιία)
ην θεθάιη ζην ζηίρν ηνπ Υάηληεξιηλ «Κη νη πνηεηέο ηι χρειάζονηαι ζε ένα μικρόψυχο
θαηξφ;», δελ πξέπεη, φκσο, λα ηνλ αθήλνπκε απαξάθξαζην: ε ηέρλε, φπσο δείρλνπλ
ηα πξάγκαηα, ρξεηάδεηαη εηδηθά ζε «κηθξφςπρνπο θαηξνχο». Καη, δπζηπρψο, δε
ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε θαη πνιχ ζηα ηζηνξηθά καο ηεθηέξηα γηα λα ηνπο βξνχκε.
Ο François Le Lionnais, δεηλφο (κεηαμχ άιισλ) ζθαθηζηήο θαηάθεξε παλεγπξηθφ
καη ζηελ παξηίδα ηνπ κε ηνπο Ναδί πνπ δηήξθεζε θάηη παξαπάλσ απφ έλαλ ρξφλν: Ζ
δσγξαθηθή ζην Νηόξα είλαη αθξηβψο ε αθήγεζε ηεο λίθεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο επί
ηεο λαδηζηηθήο δηαζηξνθήο –θαη καδί ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο πνπ ππνζρφηαλ ήδε
απφ ηηο παξπθέο ηεο ηελ επηπρή ζχγθιηζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο πνιηηηθήο: ηεο πνιηηηθήο
ζηελ πξάμε, ηεο πνιηηηθήο σο πξαθηηθήο εζηθήο. Σνχηε ε ζχγθιηζε επηθπιάζζεη,
κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν θαη ηε βηνκεραλία ζαλάηνπ ησλ ζηξαηνπέδσλ
ζπγθέληξσζεο, θαη γηα ηε κηα θαη γηα ηελ άιιε λέεο εθηξνπέο θαη λέα δεηνχκελα. Ζ
ζπιινγηθή δνθηκαζία ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ εθπαηξηζκνχ, ε αηνκηθή
δνθηκαζία επαλαδεμίσζεο θαη επαλαθαηαζθεπήο ηεο αλζξώπηλεο ηαπηφηεηαο (δίρσο
άιια πξνζδηνξηζηηθά), έρνπλ θέξεη ηφζν ηελ πνιηηηθή φζν θαη ηελ ηέρλε ζε κηα
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Από ηνλ πξόινγν ηνπ Aragon ζην: Jean Cassou, Trente-trois sonnets composés au secret [préface:
Aragon], Gallimard, 1995, ζ. 32
48
Ό.π., ζ. 33

δεδνκέλε ακεραλία θαη ηηο απνδίδνπλ, φηαλ δελ ηηο απνθεξχζζνπλ, κηα βαξηά επζχλε
θαη έλα δπζκεηαρείξηζην θαζήθνλ: ηελ επζχλε ηεο αλαηξνπήο θαη ην θαζήθνλ ηεο
επηβίσζεο. Ζ «δνθηκαζία ηεο αηζζεηηθήο» πξνθχπηεη πηα εμ αληηθεηκέλνπ:
πξνυπνζέηεη θαηαζηαηηθά ηελ χπαξμε έξγσλ ηέρλεο ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ ην
(απηνζπλείδεην, ηνπιάρηζηνλ) έξγν ηέρλεο θέξεη ηχςεηο γηα ηελ εθδήηεζή ηνπ θαη
εξσηεκαηηθά γηα ηελ χπαξμή ηνπ.
Ο François Le Lionnais ζηε Εσγξαθηθή ζην Νηόξα, αθεγνχκελνο ην πέξαζκά
ηνπ απφ ην νκψλπκν λαδηζηηθφ ζηξαηφπεδν εξγαζίαο, πξνηείλεη αθξηβψο έλα
εγρεηξίδην επηβίσζεο θαη ηαπηφρξνλα ελνξρεζηξψλεη έλαλ κλεκεηψδε παλεγπξηθφ
ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Ζ Σέρλε «κπνξεί θαη νθείιεη»
(παξαθξάδνληαο ηελ θαληηαλή δηαηχπσζε) λα κεηαζρεκαηίζεη (αλ φρη λα ππεξβεί) ηελ
πξαγκαηηθφηεηα –αιιά ηνχην ζα γίλεη κφλνλ κέζα απφ ηελ πιένλ επψδπλε καζεηεία
ζε απηήλ: «Ήμεξα ηφηε φηη μαλάπεθηα ζηα δίρηπα ελφο παιαηνχ πάζνπο. Έπξεπε,
σζηφζν, λα ην γλσξίζσ απφ ηελ αξρή –θαη ε θαηλνχξηα καζεηεία ζα γηλφηαλ κέζα
ζην „κπινθ‟ κνπ.», ζεκεηψλεη ν Le Lionnais ζηε καξηπξία ηνπ απφ ην Νηφξα. Ο
δηαξθήο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο (ειιεηκκαηηθήο) «αξρήο ηεο (εκπεηξηθήο)
πξαγκαηηθφηεηαο» εληφο ηνπ δπλεηηθνχ «αηζζεηηθνχ πεδίνπ» θπθιψλεη αθξηβψο ηνλ
θχθιν ηεο δεμίσζεο ηεο ηέρλεο απφ ηηο ίδηεο ηεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
πξνυπνζέζεηο.
Ζ ίδηα ε θχζε ηεο Σέρλεο, δηδάζθεη, άιισζηε ην Δξγαζηήξη Γπλεηηθήο
Λνγνηερλίαο [Ou.li.po.], πξσηνπαιίθαξν ηνπ νπνίνπ ππήξμε ν Le Lionnais γηα θάηη
πεξηζζφηεξν απφ κηα εηθνζαεηία, είλαη «δπλεηηθή», πξνζαλαηνιηζκέλε, δειαδή, ζηελ
έξεπλα λέσλ κνξθψλ, λέσλ δνκψλ θαη λέσλ ηξφπσλ –πάληνηε κε ηελ επγελή
επηθνπξία ηεο επηζηήκεο– πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο
θαιιηηέρλεο (θαη φρη κφλνλ) φπσο ηνπο θάλεη θέθη.49 Σν θέθη εδψ έξρεηαη λα
αληακψζεη ηελ ζπγθινληζηηθφηεξε θνηλσληθή ππφζεζε –θαη ε νπιηπηαλή γξακκαηηθή
ηεο «ζπληεηαγκέλεο ειεπζεξίαο» λα θαηαξγήζεη εμσηεξηθά ηα ίδηα δεδνκέλα πνπ
εζσηεξηθά πηνζεηεί. Γηδάγκαηα αληίζηνηρα έρεη λα δψζεη θαη ην Δξγαζηήξη Γπλεηηθήο
Εσγξαθηθήο [Ou.pein.po] κε ηδξπηή, βεβαίσο, ηνλ Le Lionnais: «Απηφ πνπ πξνηείλσ
λα ζεσξήζνπκε σο ην κεγάιν Έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γπλεηηθήο Εσγξαθηθήο
[Ou.pein.po] είλαη έλαο Πίλαθαο –φρη, σζηφζν, έλαο πίλαθαο δσγξαθηζκέλνο απφ έλα
δσγξάθν, αιιά πεξηζζφηεξν έλαο πίλαθαο κε γξακκέο θαη ζηήιεο[...]», ζεκεηψλεη,
θαη ζπλερίδεη: «ηε δσγξαθηθή ππάξρνπλ θάζε είδνπο ζηνηρεία εμσηεξηθά πξνο απηφ
πνπ θηλεηνπνηεί ην βιέκκα ηνπ θαιιηηέρλε, αιιά ηνχηα είλαη ζηνηρεία πνπ ν
δσγξάθνο ζα ήζειε λα ελζσκαηψζεη ζηελ ηέρλε ηνπ. Απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ επαηζζεζία –φρη απαξαίηεηα κε ηελ πξνζσπηθή επαηζζεζία ηνπ
δσγξάθνπ, αιιά κε κηα ζπιινγηθή, θνηλή, κάιινλ, επαηζζεζία». 50 Ζ «αιήζεηα» ηνπ
έξγνπ ηέρλεο δπγηάδεηαη ηφζν ζηα θαηνξζσκέλα πιαίζηα ηεο θφξκαο, φζν θαη πέξα
απφ απηά: ζε απηφλ ηνλ επγελή κεηεσξηζκφ («θαη κέζα θαη έμσ»), ζε απηήλ ηελ
δηαιεθηηθή θίλεζε εληφο εθηφο θαη επί ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζπλνςίδεηαη ην πιένλ
θξίζηκν ζηνίρεκα ηεο αηζζεηηθήο.
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«Σέρλε είλαη ε ππφζρεζε ηεο επηπρίαο πνπ δηαξθψο αζεηείηαη»51,
πξνεηδνπνηνχζε ζηελ Αηζζεηηθή ηνπ Θεσξία ν Adorno. Σέρλε είλαη ε ππφζρεζε ηεο
επηπρίαο πνπ κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην Οινθαχησκα δελ κπνξεί παξά λα
αζεηείηαη, δελ κπνξεί παξά λα αλαβάιιεηαη: δελ κπνξεί παξά λα ππνιείπεηαη ησλ
ίδησλ ηεο ησλ πξνεμαγγειηψλ. Ζ δπλεηηθή ηέρλε, γηα λα πάκε έλα (κηθξφ) βήκα
παξαπέξα, είλαη αθξηβψο ε θαηάθαζε ζηελ «επηπρία» πνπ πξνγξακκαηηθά
αλαβάιιεηαη. Σν δπλεηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαηεξεί έλα έξγν ηέρλεο ην θάλεη, ινηπφλ, λα
είλαη πεξηζζφηεξν πξαγκαηηθό απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθξηβψο δηφηη πξνδίδεη ηα
φξηα ηεο ηειεπηαίαο –θαη ηνχην ν Le Lionnais ην νδεγεί ζηηο απψηαηέο ηνπ ζπλέπεηεο:
ηη δνπιεηά έρεη έλαο ζηξαηεγφο κε έλαλ κέζπζν, έλαο επαξρηψηεο ζηε ζηέςε ηεο
Μαξίαο ησλ Μεδίθσλ –θαη έλαο άλζξσπνο (αο κελ ην μερλάκε) ζε έλα ζηξαηφπεδν
εξγαζίαο;
Ne mélange pas (κελ ηα κπεξδεχεηο), ζπκβνπιεχνπλ νη Γάιινη, αιιά, φπσο
δείρλνπλ ηα πξάγκαηα, ηνχην ηζρχεη κφλνλ γηα ην θξαζί. Ζ (πξναηψληα) δπηηθή
δηάδεπμε ηέρλεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη απιψο «ιίγε» γηα λα κηιήζνπκε γηα ηελ
ηέρλε, δηφηη έρεη επαλεηιεκκέλα κεξνιεπηήζεη ππέξ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: ε δεχηεξε
πξάμε ηνπ «δξάκαηνο» (θαη ε πιένλ επηβεβιεκέλε) είλαη ε δηάξξεμε αθξηβψο ηεο
«πξαγκαηηθφηεηαο» ηεο ηέρλεο, ε ζπλερήο επηλφεζε ζπκβάλησλ θαη, ηαπηφρξνλα θαη
αδηάζπαζηα, ηεο γιώζζαο ησλ ζπκβάλησλ απηψλ: «Καηά πεξίπησζε, κνπ αξθεί, ζε
πην αβέβαηα ζεκεία, λα αληαιιάζσ, γηα παξάδεηγκα, ηνπο λεαξνχο αθφινπζνπο πνπ
βξίζθνληαη, αληίζηνηρα, ζηα δεμηά ηνπ Αγίνπ Φεξδηλάλδνπ ηνπ Greco θαη ηνπ Alof de
Vignacourt ηνπ Caravaggio ή λα νδεγψ παξαπιαλεηηθά κηα θαηζίθα ηνπ Courbet ζε
έλα άγξην δάζνο ηνπ Théodore Rousseau», εμνκνινγείηαη ν Le Lionnais ζηε καξηπξία
ηνπ απφ ην ζηξαηφπεδν. Ο θφζκνο ηεο ηέρλεο δελ είλαη ειιεηκκαηηθφο έλαληη ηνπ
«πξαγκαηηθνχ» επεηδή ζπληίζεηαη απφ αλνίθεηα, εμσπξαγκαηηθά ή αληηλνκηθά πιηθά:
απελαληίαο, ε ηέρλε απνθαζηζηά έλα ζηνηρείν αιήζεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηνλ εκπεηξηθφ
θινηφ, αθξηβψο επεηδή ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ παξακέλεη
αζχκπησηνο κε απηά.
Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο ηέρλεο, άιισζηε, πξνζεκαίλεηαη απφ απηφ πνπ ππήξμε θαη
παξακέλεη εχπιαζηε ζε απηφ πνπ ηείλεη λα γίλεη. Δκβιεκαηηθνί ζηνραζηέο, θαη απφ
δηαθνξεηηθέο γσλίεο ιήςεο ν θαζέλαο, είραλ θαηά θαηξνχο «θσηνγξαθίζεη» ην ηέινο
ηεο ηέρλεο. Αιιά εδψ δελ πξφθεηηαη πεξί απηνχ˙ νη νπιηπηαλνί (θαη αο παξαζέζνπκε
εδψ νλφκαηα φπσο François Le Lionnais, Raymond Queneau, Jean Queval, Jean
Lescure, Noël Arnaud, Jacques Roubeaud, Georges Perec, Marcel Benabou, Italo
Calvino) αμίσζαλ ην ζάλαην ηεο (παιαηάο, ηειεηνπξγηθήο, εθεζπραζηηθήο θαη φισο
κεηξεκέλεο) ηέρλεο θαη ηνλ ζηνηρεκάηηζαλ ζηελ πιηθή (θαη άξα δπλεηηθή) δηάζιαζή
ηεο ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα: θφξκνπια πνπ μεζάβεη απφ ηα καξμηζηηθά καο
ηεθηέξηα εθείλν ην δηαιεθηηθφ ζεκείν-κεδέλ, απφ ην νπνίν θαη έπεηηα δελ κπνξνχκε
λα «πξαγκαηψζνπκε» ηε θηινζνθία (θαη αζθαιψο ηελ ηέρλε) παξά –κφλν–
θαηαξγψληαο ηελ. Παξαδεηγκαηηθά ηα ζηηγκηφηππα ηνπ παξηζηλνχ Μάε, ν θξηηηθφο
βαλδαιηζκφο ησλ παξηδηάληθσλ ηνίρσλ απφ ην εξγαζηήξη πνιηηηθήο αθίζαο (atelier
populaire), ηα καζθαξεκέλα κπνπινχθηα δηαδεισηψλ κεηά ηελ «απαιινηξίσζε» ηνπ
βεζηηαξίνπ ηνπ Οληεφλ, απνηεινχλ δηαδνρηθέο πηξνπέηεο ηεο ίδηαο ρνξνγξαθίαο.
Σν αηζζεηηθφ-νπηνπηθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη έηζη θη αιιηψο δέζκην ηεο
θαηαζηαηηθήο ηνπ αληίθαζεο: ε «ππφζρεζε επηπρίαο» δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
επηθξάηεηα ηεο ηέρλεο νχηε θαη κε ηα κέζα ηεο ηέρλεο. Σν ζηνίρεκα βξίζθεηαη
πάληνηε αιινχ: ζηελ (επαλ)νηθεηνπνίεζε ηφζν ηεο ηέρλεο φζν θαη ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ άλζξσπν. Μέλεη λα δνχκε θαηά πφζν νη «πηήζεηο» θαη νη
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«πηψζεηο» ηεο ηέρλεο (νη ζέζεηο θαη νη άξζεηο, νη γξαθέο θαη νη ζησπέο)
ζηνηρεηνζεηνχλ ηειηθά κηαλ απόπεηξα επηβίσζεο. Αμησκαηηθά, θαη κε ηε καξηπξία ηνπ
Le Lionnais αθφκε δεζηή, ζα απαληήζνπκε θαηαθάζθνληαο: κέλνπλ πνιιά πξάγκαηα
λα γξαθηνχλ κεηά ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα θαη ν ηξόπνο πνπ ζα γξαθηνχλ ζα
ζηνηρεηνζεηεί αθξηβψο κηαλ «εξκελεία» ηνπο, γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ αθεγεηή ηνπ
Καληίο γηα έλα αγέλλεην παηδί:
«Όκσο γηα λα επαλέιζσ, πνχ άξαγε; ζηηο απφςεηο κνπ – Κχξηε ησλ Γπλάκεσλ! – δελ
απνθιείεηαη λα είπα πσο ηνχηε ε πξφηαζε: “Σν Άνπζβηηο δελ επηδέρεηαη εξκελεία”, είλαη
ιαλζαζκέλε, έζησ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δνκήο, εθφζνλ φ,ηη είλαη έρεη αλαγθαζηηθά κηα
εξκελεία, έζησ θη αλ είλαη κηα απηαπφδεηθηε, ιαλζαζκέλε, ξερή εξκελεία, είλαη πάλησο γεγνλφο
πσο θάζε γεγνλφο έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν δσέο, ε κία είλαη ε χπαξμε ηνπ γεγνλφηνο απηή θαζαπηή
θαη ε άιιε είλαη, ζα ιέγακε, ε πλεπκαηηθή, ε νπνία άιιν δελ είλαη παξά εξκελεία, εξκελείεο ή
έλα ζπλνζχιεπκα απφ ππεξεξκελείεο, πνπ θαηαιήγνπλ λα εθκεδελίζνπλ ή ελ πάζεη πεξηπηψζεη
λα ζπζθνηίζνπλ ην ίδην ην γεγνλφο, θη απηή ε δφιηα πξφηαζε –'Σν Άνπζβηηο δελ επηδέρεηαη
εξκελεία”– ζπληζηά κηα εξκελεία κε ηελ νπνία ν δφιηνο ζπγγξαθέαο ηεο εμεγεί πσο πξέπεη λα
απνζησπήζνπκε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην Άνπζβηηο[...].»52

Ζ δσγξαθηθή ζην Νηόξα είλαη ε δνθηκαζία απηήο ηεο εξκελείαο.
***
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