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Το βιβλίο Potlatch (1954-57) τυπώθηκε τον Μάιο του 2018 σε 500
αντίτυπα με τη στήριξη της κατάληψης Σινιάλο. Σύμφωνα με τον
τίτλο του, τις επιλογές των δημιουργών του και τις θεμελιώδεις
αρχές της κατάληψης, το Potlatch δεν αγοράζεται ούτε πωλείται
αλλά μόνο χαρίζεται, προσκαλώντας σε αμοιβαίες σχέσεις υπέρμετρης, ανεκτίμητης δωρεάς.

Κατάληψη Σινιάλο
Καποδιστρίου και Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
e-mail: sinialo@espiv.net
https://sinialo.espiv.net

Παρουςύαςη
Σο δελτύο Potlatch κυκλοφϐρηςε εύκοςι εφτϊ φορϋσ, μεταξϑ 22
Ιουνύου 1954 και 5 Νοεμβρύου 1957. Εύναι αριθμημϋνο απϐ το 1
ϋωσ το 29, καθώσ το δελτύο τησ 17ησ Αυγοϑςτου 1954 όταν τριπλϐ
(9-10-11). Εβδομαδιαύο μϋχρι αυτϐ το τριπλϐ τεϑχοσ, το Potlatch
ϋγινε μηνιαύο μετϊ το 12ο τεϑχοσ του.
Σο Potlatch διευθϑνθηκε διαδοχικϊ απϐ τον Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ
(τεϑχη 1-8), τον Μωχϊμεντ Νταχοϑ (τεϑχη 9-18), τον Ζιλ Ζ. Βολμϊν (τεϑχοσ 19), ξανϊ τον Μωχϊμεντ Νταχοϑ (τεϑχη 20-22) και
τον Ζακ Υιγιϐν (τεϑχη 23-24). Σα τελευταύα τεϑχη δεν αναφϋρουν
πλϋον κϊποιον κϑριο υπεϑθυνο. Μετϊ το τεϑχοσ 26, “παϑει να εκδύδεται μηνιαύα”.
Σο Potlatch παρουςιϊζεται ωσ το “δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ” (τεϑχη 1-21)· ςτη ςυνϋχεια ωσ το “δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ”
(τεϑχη 22-29). H Λετριςτικό Διεθνόσ όταν η οργϊνωςη τησ “λετριςτικόσ αριςτερϊσ” που, το 1952, επϋβαλε το ςχύςμα εντϐσ τησ
“λετριςτικόσ” καλλιτεχνικόσ πρωτοπορύασ· και απϐ εκεύνη τη
ςτιγμό την ϋκανε να εκραγεύ.
Σο Potlatch αποςτελλϐταν δωρεϊν ςε οριςμϋνεσ διευθϑνςεισ που
επιλϋγονταν απϐ τη ςϑνταξό του, και ςε οριςμϋνα απϐ τα πρϐςωπα που ζητοϑςαν να το λαμβϊνουν. Δεν πουλόθηκε ποτϋ. Σο πρώτο τεϑχοσ του Potlatch τυπώθηκε ςε 50 αντύτυπα. Σο τιρϊζ του,
που αυξανϐταν ςυνεχώσ, ϋφταςε προσ το τϋλοσ ςε περιςςϐτερα
απϐ 400 ό ύςωσ 500 αντύτυπα. Προϊγγελοσ αυτοϑ που ονομϊςτηκε γϑρω ςτο 1970 “ϊγρια ϋκδοςη”, αλλϊ πιο ειλικρινϋσ και πιο αυςτηρϐ ωσ προσ την απϐρριψη τησ εμπορευματικόσ ςχϋςησ, το
Potlatch, πιςτϐ ςτον τύτλο του, καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ κυκλοφορύασ του αποκλειςτικϊ χαριζϐταν.
Η ςτρατηγικό πρϐθεςη του Potlatch όταν να δημιουργόςει οριςμϋνουσ ςυνδϋςμουσ για τη ςυγκρϐτηςη ενϐσ νϋου κινόματοσ,
που θα ϋπρεπε να αποτελϋςει ϊμεςα μια επανϋνωςη τησ πολιτιςτικόσ δημιουργύασ τησ πρωτοπορύασ και τησ επαναςτατικόσ κριτικόσ τησ κοινωνύασ. Σο 1957, η Καταςταςιακό Διεθνόσ ςχηματύςτηκε πρϊγματι πϊνω ςε αυτό τη βϊςη. Αναγνωρύζεται όδη εδώ η
παρουςύα πολλών καταςταςιακών θεμϊτων· με μια λακωνικό
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διατϑπωςη που απαιτεύται απϐ αυτϐ το τϐςο ιδιαύτερο μϋςο επικοινωνύασ.
Σο πϋραςμα περιςςϐτερων απϐ τριϊντα χρϐνων, επειδό ακριβώσ
τα κεύμενα δεν διαψεϑςτηκαν απϐ τα γεγονϐτα που ακολοϑθηςαν, δημιουργεύ κϊποια δυςκολύα ςτον ςημερινϐ αναγνώςτη. Σου
εύναι δϑςκολο να αντιληφθεύ πλϋον με ποιεσ μορφϋσ παρουςιϊζονταν οι κοινοτοπύεσ που όταν ςχεδϐν καθολικϊ αποδεκτϋσ εκεύνη
την εποχό, και κατϊ ςυνϋπεια να αναγνωρύςει τισ, ςκανδαλώδεισ
τϐτε, ιδϋεσ που τελικϊ τισ κατϋςτρεψαν. Η δυςκολύα εύναι ακϐμα
μεγαλϑτερη, δεδομϋνου ϐτι πρϐκειται για θεαματικϋσ μορφϋσ που
προφανώσ ϊλλαζαν, κϊθε τρύμηνο, ςχεδϐν κϊθε μϋρα, ενώ το περιεχόμενο τησ αποςτϋρηςησ και τησ πλαςτοπούηςησ δεν εύχε παρουςιαςτεύ ςε τϋτοιο βαθμϐ, για πολλοϑσ αιώνεσ, ςαν να μην
μπορεύ με κανϋναν τρϐπο να αλλϊξει.
Αντιςτρϐφωσ, ο χρϐνοσ που πϋραςε θα διευκολϑνει επύςησ την
ανϊγνωςη ωσ προσ μια ϊλλη πλευρϊ του ζητόματοσ. Η ετυμηγορύα του Potlatch ςχετικϊ με το τϋλοσ τησ ςϑγχρονησ τϋχνησ φϊνταζε, για τη ςκϋψη του 1954, πολϑ υπερβολικό. Εύναι γνωςτϐ
ςόμερα, μϋςω μιασ όδη μακρϊσ εμπειρύασ –αν και, επειδό κανϋνασ
δεν μπϐρεςε να υποςτηρύξει μια διαφορετικό ερμηνεύα του γεγονϐτοσ, επιχειρεύται μερικϋσ φορϋσ να αμφιςβητηθεύ–, ϐτι απϐ το
1954 δεν εμφανύςτηκε ποτϋ πια, οπουδόποτε, ϋςτω και ϋνασ καλλιτϋχνησ ςτον οπούο θα μποροϑςε να αναγνωρύςει κανεύσ ϋνα
πραγματικϐ ενδιαφϋρον. Εύναι γνωςτϐ επύςησ ϐτι κανϋνασ, εκτϐσ
απϐ την Καταςταςιακό Διεθνό, δεν θϋληςε ποτϋ πια να διατυπώςει μια κεντρικό κριτικό αυτόσ τησ κοινωνύασ, που ωςτϐςο καταρρϋει γϑρω μασ, ξερνώντασ ςαν χιονοςτιβϊδα τισ καταςτροφικϋσ
αποτυχύεσ τησ, και ολοϋνα περιςςϐτερο αναγκαςμϋνη να ςυςςωρεϑει καινοϑριεσ.
Νοϋμβριοσ 1985
Γκυ Ντεμπϐρ
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

22 Ιουνύου 1954

1

Σεύχοσ 1 – 22 Ιουνύου 1954

POTLATCH: Θα το λαμβϊνετε ςυχνϊ. Η Λετριςτικό Διεθνόσ θα αςχολεύται εδώ με οριςμϋνα προβλόματα τησ εβδομϊδασ. Σο
Potlatch εύναι η πιο αφοςιωμϋνη ϋκδοςη του κϐςμου: Εργαζϐμαςτε για τη ςυνειδητό και ςυλλογικό εδραύωςη ενϐσ νϋου πολιτιςμοϑ.
Η ϑνταξη

ΟΛΟ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΕ…
Σην 1η Δεκεμβρύου, η δεκαεξϊχρονη Μαρςϋλ Μ. αποπειρϊται να
αυτοκτονόςει μαζύ με τον εραςτό τησ. Αυτϐσ, ενόλικοσ και παντρεμϋνοσ, τολμϊει να δηλώςει μετϊ τη διϊςωςό τουσ ϐτι παραςϑρθηκε “παρϊ τη θϋληςό του”. Η Μαρςϋλ παραπϋμπεται ςε ϋνα
δικαςτόριο ανηλύκων που πρϋπει “να εκτιμόςει το μερύδιο τησ
ηθικόσ ευθϑνησ τησ”.
τη Γαλλύα, οι ανόλικοι κλεύνονται ςε φυλακϋσ ςυνόθωσ θρηςκευτικϋσ. Σουσ υποχρεώνουν να περϊςουν εκεύ τη νεϐτητϊ τουσ.
τισ 5 Υεβρουαρύου, ςτη Μαδρύτη, δεκαοχτώ αναρχικού που προςπϊθηςαν να αναςυγκροτόςουν την C.N.T. καταδικϊζονται για
ςτρατιωτικό ανταρςύα.
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Οι υμνητϋσ-δόμιοι του Υρϊνκο προςτατεϑουν τον απαύςιο “δυτικϐ πολιτιςμϐ”.
Οι εβδομαδιαύεσ εφημερύδεσ του Απριλύου δημοςιεϑουν, για την
εικονογρϊφηςό τουσ, μερικϋσ φωτογραφύεσ απϐ την Κϋνυα: τον
επαναςτϊτη “ςτρατηγϐ Κύνα” που ακοϑει τη θανατικό καταδύκη
του. Σο πιλοτόριο ενϐσ αεροπλϊνου τησ Βαςιλικόσ Πολεμικόσ Αεροπορύασ ϐπου τριϊντα τϋςςερισ ζωγραφιςμϋνεσ ςιλουϋτεσ παριςτϊνουν ιςϊριθμουσ ιθαγενεύσ βομβαρδιςμϋνουσ ςτο ϋδαφοσ.
Ϊνασ ςφαγιαςμϋνοσ μαϑροσ αποκαλεύται Μϊου-Μϊου.
Σην 1η Ιουνύου, ςτη γελούα Figaro, ο Μωριϊκ κατηγορεύ τη Υρανςουϊζ αγκϊν ϐτι δεν διακηρϑττει –την ώρα που η Αυτοκρατορύα
χϊνεται– μερικϋσ απϐ τισ καθωςπρϋπει γαλλικϋσ αξύεσ που μασ
ςυνδϋουν για παρϊδειγμα με τον Μαροκινϐ λαϐ. (Υυςικϊ δεν ϋχουμε οϑτε λεπτϐ για χϊςιμο για να διαβϊζουμε τα μυθιςτορόματα και τουσ μυθιςτοριογρϊφουσ αυτόσ τησ όςςονοσ χρονιϊσ, του
1954, αλλϊ για κϊποιον ςαν τον Μωριϊκ εύναι αιςχρϐ να μιλϊει
για ϋνα δεκαοχτϊχρονο κορύτςι.)
Σο τελευταύο τεϑχοσ τησ νεο-ςουρρεαλιςτικόσ –και μϋχρι ςόμερα
ακύνδυνησ– επιθεώρηςησ Medium ςτρϋφεται ςτην προβοκϊτςια:
ο φαςύςτασ Ζωρζ ουλϋσ εμφανύζεται ςτα περιεχϐμενα με το ψευδώνυμο Αμπελλιϐ· ο Ζερϊρ Λεγκρϊν επιτύθεται ςτουσ βορειοαφρικανοϑσ εργϊτεσ του Παριςιοϑ.
Ο φϐβοσ για τα πραγματικϊ ζητόματα και η αυταρϋςκεια για τισ
ξεπεραςμϋνεσ διανοητικϋσ μεθϐδουσ ςυνενώνουν τουσ επαγγελματύεσ τησ γραφόσ –εύτε αυτό θϋλει να εύναι ηθοπλαςτικό εύτε
επαναςτατημϋνη ϐπωσ του Καμϑ.
Εκεύνο που λεύπει απϐ αυτοϑσ τουσ κυρύουσ εύναι ο Σρϐμοσ.
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΤΘΟ
Οι τελευταύοι λϊμα εύναι νεκρού, αλλϊ η άβιτσ ϋχει ςχιςτϊ μϊτια.
Ποια θα εύναι τα παιδιϊ τησ άβιτσ; Απϐ δω και πϋρα η άβιτσ περιμϋνει, οπουδόποτε ςτον κϐςμο.
Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ
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ΝΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΤΜΕ ΝΑ ΚΑΣΑΠΙΟΤΝ
ΣΗΝ ΣΙΦΛΑ ΣΟΤ…
Για ϊλλη μια φορϊ ο Υϐςτερ Ρϐκετ Ντϊλεσ ςϊσ καλεύ ςτα ϐπλα: η
Γουατεμϊλα απαλλοτρύωςε την “United Fruit”, ϋνα τραςτ που εκμεταλλευϐταν απϐ το 1944 τη γϐμμα και τουσ κατούκουσ αυτόσ
τησ χώρασ για να βγϊζει την απαραύτητη τςύχλα.
Ο θεϐσ των αντικομμουνιςτικών ςτρατών εκφρϊζεται με αυτϊ τα
λϐγια: “Για να εξαλειφθοϑν οι δυνϊμεισ του κακοϑ, πρϋπει να καταφϑγουμε ςε μια ειρηνικό και ςυλλογικό δρϊςη”. Η δρϊςη βρύςκεται ςε εξϋλιξη: Σα ϐπλα made in USA παραδϐθηκαν όδη ςτισ
αντιδραςτικϋσ Ονδοϑρα και Νικαρϊγουα· ςυνωμοςύεσ προκαλοϑνται με τη βοόθεια πολλών δολαρύων· η Αμερικό αναχωρεύ ξανϊ
για τη ταυροφορύα.
Με κϊθε λεπτομϋρεια, επαναλαμβϊνονται οι μϋθοδοι που ςυνϋτριψαν τη δημοκρατικό Ιςπανύα.
Αλλϊ ςτην Μπογκοτϊ οι φοιτητϋσ διαδηλώνουν κϊτω απϐ τα πυρϊ των τανκσ, και το επαναςτατικϐ κύνημα τησ Γουατεμϊλασ εμφανύζεται ωσ η μοναδικό ευκαιρύα ελευθερύασ ςε αυτό την όπειρο.
Η κυβϋρνηςη του Φ. Αρμπϋνζ Γκουζμϊν πρϋπει να εξοπλύςει τουσ
εργϊτεσ.
τισ οικονομικϋσ κυρώςεισ, ςτισ ςτρατιωτικϋσ επιθϋςεισ του ιμπεριαλιςμοϑ πρϋπει να δοθεύ απϊντηςη με τον εμφϑλιο πϐλεμο που
διεξϊγεται ςτισ υπϐδουλεσ χώρεσ τησ Κεντρικόσ Αμερικόσ, και με
το κϊλεςμα προσ τουσ εθελοντϋσ τησ Ευρώπησ.
Παρύςι, 16 Ιουνύου 1954
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Μωχϊμεντ Νταχοϑ,
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ, Πατρύκ τραρϊμ, Ζακ Υιγιϐν

ΣΟ ΧΤΦΟΓΕΨΓΡΑΥΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ανϊλογα με αυτϐ που ψϊχνετε επιλϋξτε μια χώρα, μια λιγϐτερο ό
περιςςϐτερο πυκνοκατοικημϋνη πϐλη, ϋναν λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ζωντανϐ δρϐμο. Καταςκευϊςτε ϋνα ςπύτι. Επιπλώςτε το.
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Αξιοποιόςτε ςτο ϋπακρο τη διακϐςμηςη και τον περιβϊλλοντα
χώρο του. Επιλϋξτε την εποχό και την ώρα. υγκεντρώςτε τουσ
καταλληλϐτερουσ ανθρώπουσ, τουσ δύςκουσ και τα ποτϊ που ταιριϊζουν. Ο φωτιςμϐσ και η ςυζότηςη θα πρϋπει προφανώσ να
αρμϐζουν ςτην περύςταςη, ϐπωσ και το εξωτερικϐ κλύμα ό οι αναμνόςεισ ςασ.
Αν δεν υπϊρχει κϊποιο λϊθοσ ςτουσ υπολογιςμοϑσ ςασ, η ανταπϐκριςη πρϋπει να ςασ ικανοποιόςει. (Κοινοποιόςτε τα αποτελϋςματα ςτη ςϑνταξη.)

THE DARK PASSAGE
την γκαλερύ Ντουμπλ Ντουτ, ςτη διϊβαςη Μολιϋρ (οδϐσ Κενκαμπουϊ 82), η ϋκθεςη επιδραςτικών μεταγραφιών ςυνεχύζεται με
γϐνιμο τρϐπο. Η ςυνϋχεια του λετριςμοϑ προςτατεϑεται τώρα με
αλεξύςφαιρη περύφραξη.

ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Μωχϊμεντ Νταχοϑ ζητϊει απϐ τη λετριςτικό ομϊδα τησ Ορλεανβύλ να υποδεύξει πϋντε αποφαςιςμϋνα ϊτομα που θα ϋρθουν να
τεθοϑν ςτη διϊθεςό του ςτο Παρύςι, το ςυντομϐτερο δυνατϐ.
Μωχϊμεντ Νταχοϑ

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

29 Ιουνύου 1954

2
Σεύχοσ 2 – 29 Ιουνύου 1954

ΣΡΟΠΟ ΦΡΗΗ ΣΟΤ POTLATCH
Δεν μασ ενδιαφϋρει μια θϋςη ςτισ καλϋσ αναμνόςεισ ςασ. Αλλϊ το
ζότημα αφορϊ ςυγκεκριμϋνεσ δυνατϐτητεσ. Μερικϋσ εκατοντϊδεσ
ϊνθρωποι καθορύζουν τυχαύα τη ςκϋψη τησ εποχόσ. Εύτε το ξϋρουν εύτε ϐχι, βρύςκονται ςτη διϊθεςό μασ. τϋλνοντασ το Potlatch
ςε ςωςτϊ κατανεμημϋνουσ ανθρώπουσ παγκοςμύωσ, μποροϑμε να
διαταρϊξουμε το κϑκλωμα ϐπου και ϐποτε θϋλουμε.
Μερικού αναγνώςτεσ ϋχουν επιλεγεύ αυθαύρετα. Εύναι πιθανϐ να
ανόκετε ςε αυτοϑσ.
Η ϑνταξη

ΦΨΡΙ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΡΟ
Σα ωραιϐτερα παιχνύδια ευφυϏασ δεν ςημαύνουν τύποτα για μασ. Η
πολιτικό οικονομύα, ο ϋρωτασ και η πολεοδομύα εύναι τα μϋςα που
πρϋπει να κατϋχουμε για την επύλυςη ενϐσ προβλόματοσ που εύναι
πρωτύςτωσ ηθικόσ τϊξησ.
Σύποτα δεν μπορεύ να ςτερόςει απϐ τη ζωό το να εύναι απϐλυτα
ςυναρπαςτικό. Ξϋρουμε πώσ να το καταφϋρουμε.
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Παρϊ την εχθρϐτητα και τα τεχνϊςματα του κϐςμου, αυτού που
ςυμμετϋχουν ςε μια απϐ κϊθε ϊποψη μεγαλειώδη περιπϋτεια ςυγκεντρώνονται, χωρύσ επιεύκεια.
Θεωροϑμε γενικϊ ϐτι ϋξω απϐ αυτό τη ςυμμετοχό δεν υπϊρχει
ϋντιμοσ τρϐποσ ζωόσ.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Ανρύ ντε Μπεϊρν, Μωχϊμεντ
Νταχοϑ, Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ, Πατρύκ τραρϊμ, Ζακ Υιγιϐν

ΜΑ ΓΡΑΥΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΝΚΟΤΒΕΡ…
Δεν ϋχω βγει ακϐμα απϐ τον Καναδϊ!... άςωσ αυτϐ δεν θα αργόςει;
Η ςυμπεριφορϊ μου δεν εύναι πια απλώσ ϋνα αύνιγμα, τρομοκρατεύ, χωρύσ να μποροϑν να μου προςϊψουν καμύα χειρονομύα, καμύα παρϊνομη λϋξη. Αντύθετα, εύναι μια υποδειγματικό ςυμπεριφορϊ που καταλόγει να αποπροςανατολύζει…
Πατρύκ τραρϊμ

ΔΤΟ ΜΕΣΑΣΡΑΜΜΕΝΕ ΥΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΒΙΣ
Η άβιτσ κερδύζει, η άβιτσ κερδύζει, και θα εύναι ο ϋρωτασ ςχεδϐν
χαμογελαςτϐσ. Βρϋθηκε. Ποια; Η αιωνιϐτητα.
Η άβιτσ ςμύγει με τον όλιο.
Για οποιαδόποτε επεύγουςα επικοινωνύα, καλϋςτε TUR 42-39.

ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΠΕΣΕΙΟ
Σο βρϊδυ τησ 30ησ Ιουνύου 1952, τα Ουρλιαχτϊ για χϊρη του αντ
προβλόθηκαν για πρώτη φορϊ ςτον λεγϐμενο ϑλλογο Πρωτοποριακοϑ Κινηματογρϊφου. Σο κοινϐ αγανακτεύ. Μετϊ απϐ εύκοςι
λεπτϊ μεγϊλησ ςϑγχυςησ, η προβολό τησ ταινύασ διακϐπτεται.

ΑΚΗΗ ΧΤΦΟΓΕΨΓΡΑΥΙΑ
Ο Πιρανϋζι εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτισ ςκϊλεσ.
Ο Κλωντ Λορραύν εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτην αντιπαρϊθεςη
μιασ ανακτορικόσ ςυνοικύασ και τησ θϊλαςςασ.
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Ο ταχυδρϐμοσ εβϊλ εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτην αρχιτεκτονικό.
Ο Αρτϑρ Κραβϊν εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτη βιαςτικό περιπλϊνηςη.
Ο Ζακ Βαςϋ εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτο ντϑςιμο.
Ο Λουδοβύκοσ Β΄ τησ Βαυαρύασ εύναι ψυχογεωγραφικϐσ ςτη βαςιλεύα.
Ο Σζακ ο Αντεροβγϊλτησ εύναι μϊλλον ψυχογεωγραφικϐσ ςτον
ϋρωτα.
Ο εν-Ζυςτ εύναι λύγο ψυχογεωγραφικϐσ ςτην πολιτικό 1.
Ο Αντρϋ Μπρετϐν εύναι αφελώσ ψυχογεωγραφικϐσ ςτισ ςυναντόςεισ.
Η Μαντλϋν Ρεώνερύ εύναι ψυχογεωγραφικό ςτην αυτοκτονύα2.
Ο Πιερ Μαμπύλ ςτη ςυλλογό θαυμϊτων, ο Εβαρύςτ Γκαλουϊ ςτα
μαθηματικϊ, ο Ϊντγκαρ Πϐε ςτα τοπύα και ο Βιγιϋ ντε λ’ Ιλ Αντϊμ
ςτην αγωνύα.
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ

ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ
Η Λετριςτικό Διεθνόσ ςυνεχύζει, απϐ τον Νοϋμβριο του 1952, την
αποπομπό τησ “Παλιϊσ Υρουρϊσ”:
Κϊποιοι αποκλειςμού:
– Ιζιντϐρ Γκολντςτϊιν, γνωςτϐσ
και ωσ Ζαν-Ιζιντϐρ Ιζοϑ
– ΜοϏζ Μπιςμοϑτ, γνωςτϐσ και ωσ
Μωρύσ Λεμαύτρ
– Πωμερϊνσ, γνωςτϐσ και ωσ Γκαμπριϋλ Πωμερϊν
– ερζ Μπερνϊ
– Μανςιϐν
– Ζαν-Λουύ Μπρω
– Λανγκλαύ
– Ιβϊν τςεγκλώφ, γνωςτϐσ και
ωσ Ζιλ Ιβαύν
1
2

Κϊποιεσ αιτιολογύεσ:
Συπικϊ οπιςθοδρομικϐ ϊτομο, περιοριςμϋνεσ φιλοδοξύεσ.
Παρατεταμϋνοσ παιδιςμϐσ, πρϐωρη
ϊνοια, καλϐσ απϐςτολοσ.
Πλαςτογρϊφοσ, μηδενικϐ.
Ϊλλειψη πνευματικόσ αυςτηρϐτητασ.
Απλώσ διακοςμητικϐσ.
Μιλιταριςτικό παρϋκκλιςη.
Βλακεύα.
Μυθομανύα, ερμηνευτικϐ παραλόρημα – ϋλλειψη επαναςτατικόσ
ςυνεύδηςησ.

Ο Σρόμοσ είναι αποπροςανατολιςτικόσ.
Βλ. Ουρλιαχτά για χάρη του Σαντ.
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Εύναι ανώφελο να επανερχϐμαςτε ςτουσ νεκροϑσ, οι νϋοι θα αναλϊβουν.
Ζιλ Ζ. Βολμϊν

ΦΡΗΙΜΗ ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ
“Όλα ϐςα ςυντηροϑν κϊτι ςυμβϊλλουν ςτο ϋργο τησ αςτυνομύασ.
Γιατύ ξϋρουμε ϐτι ϐλεσ οι όδη υπϊρχουςεσ ιδϋεσ ό ςυμπεριφορϋσ
εύναι ανεπαρκεύσ. Η ςημερινό κοινωνύα χωρύζεται επομϋνωσ ςε
λετριςτϋσ και πληροφοριοδϐτεσ…”
(Ανακούνωςη τησ 19ησ Υεβρουαρύου 1953, υπογεγραμμϋνη απϐ
τουσ Νταχοϑ, Ντεμπϐρ και Βολμϊν· δημοςιεϑτηκε ςτο τεϑχοσ 2
τησ Λετριςτικόσ Διεθνούσ.)

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

6 Ιουλύου 1954

3

Σεύχοσ 3 – 6 Ιουλύου 1954

Η ΓΟΤΑΣΕΜΑΛΑ ΦΑΘΗΚΕ
τισ 30 Ιουνύου η κυβϋρνηςη τησ Γουατεμϊλασ, την οπούα εύχε
ςφετεριςτεύ την προηγοϑμενη μϋρα κϊποιοσ ςυνταγματϊρχησ
Μονζϐν, ςυνθηκολϐγηςε απϋναντι ςτην επύθεςη των Ηνωμϋνων
Πολιτειών και του ντϐπιου υποψηφύου τουσ Κ. Αρμϊσ.
Ακϐμα και οι πιο ηλύθιοι ηγϋτεσ των Ευρωπαώκών αςτικών τϊξεων
θα αντιληφθοϑν αργϐτερα ςε ποιο βαθμϐ οι επιτυχύεσ των “ακλϐνητων ςυμμϊχων” τουσ αποτελοϑν για τουσ ύδιουσ μια απειλό,
τουσ εγκλωβύζουν ςε μια αμετϊκλητη ςυμφωνύα ωσ κακοπληρωμϋνουσ μονομϊχουσ του “american way of life”, τουσ καταδικϊζουν να βαδύςουν πατριωτικϊ και να ςυντριβοϑν απϐ τα προςεχό
χτυπόματα τησ ιςτορύασ, για τα ςαρϊντα οχτώ ελαφρώσ τρύχρωμα αςτϋρια τουσ.
Απϐ τη δολοφονύα των Ρϐζενμπεργκ και μετϊ, η κυβϋρνηςη των
ΗΠΑ φαύνεται ϐτι ϋχει επιλϋξει να εξαπολϑει κϊθε χρϐνο, τον Ιοϑνιο, μια αιματηρό επύθεςη ςε ϐςουσ ανϊ τον κϐςμο επιθυμοϑν και
ξϋρουν να ζουν ελεϑθερα.
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Η υπϐθεςη τησ Γουατεμϊλασ χϊθηκε επειδό οι κυβερνώντεσ δεν
τϐλμηςαν να πολεμόςουν ςτο πεδύο που όταν πραγματικϊ δικϐ
τουσ.
Μια ανακούνωςη τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ (Να τουσ κϊνουμε να
καταπιούν την τςύχλα τουσ) με ημερομηνύα 16 Ιουνύου –τρεισ μϋρεσ πριν το πραξικϐπημα– προειδοποιοϑςε ϐτι ο Αρμπϋνζ ϋπρεπε
να εξοπλύςει τα ςυνδικϊτα και να ςτηριχθεύ ςε ϐλη την εργατικό
τϊξη τησ Κεντρικόσ Αμερικόσ, για την οπούα αντιπροςώπευε την
ελπύδα τησ απελευθϋρωςησ.
Αντύ να απευθυνθεύ ςτισ αυθϐρμητεσ λαώκϋσ οργανώςεισ και να
καλϋςει ςε εξϋγερςη, θυςύαςε τα πϊντα ςτισ απαιτόςεισ του τακτικοϑ ςτρατοϑ· ςαν να μην όταν ο ςτρατϐσ ςε ϐλεσ τισ χώρεσ
ουςιαςτικϊ φαςιςτικϐσ και πϊντα προοριςμϋνοσ για την καταςτολό.
Μια φρϊςη του εν-Ζυςτ ϋχει όδη κρύνει εκ των προτϋρων τουσ
ανθρώπουσ αυτοϑ του εύδουσ: “Αυτού που κϊνουν μιςϋσ επαναςτϊςεισ ςκϊβουν τον τϊφο τουσ…”. Ο τϊφοσ εύναι ανοιχτϐσ επύςησ
για τουσ ςυντρϐφουσ μασ ςτη Γουατεμϊλα –λιμενεργϊτεσ, οδηγοϑσ φορτηγών, εργϊτεσ φυτειών– που παραδϐθηκαν ανυπερϊςπιςτοι και τουφεκύζονται αυτό τη ςτιγμό.
Μετϊ την Ιςπανύα και την Ελλϊδα, η Γουατεμϊλα ςυγκαταλϋγεται
ςτισ χώρεσ που προςελκϑουν ϋναν ςυγκεκριμϋνο τουριςμϐ.
Ευελπιςτοϑμε να κϊνουμε αυτϐ το ταξύδι μια μϋρα.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Μ.-Ι. Μπερνςτϊιν,
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

ΟΛΑ ΕΞΗΓΟΤΝΣΑΙ
Αυτού εύναι οι ϊνθρωποι που αποκαλοϑνται “λετριςτϋσ”, ϐπωσ
κϊποιοι λϋγονταν “γιακωβύνοι” ό “φραγκιςκανού”…
Μιςϋλ-άβιτσ Μπερνςτϊιν

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΓΚΟΤΠΟΛΕΨΝ
το πλαύςιο των εκςτρατειών κοινωνικόσ πολιτικόσ των τελευταύων ετών, η καταςκευό παραγκουπϐλεων για την αντιμετώπι– 16 –

ςη τησ ςτεγαςτικόσ κρύςησ ςυνεχύζεται πυρετωδώσ. Δεν μπορεύ
παρϊ να θαυμϊςει κανεύσ την εφευρετικϐτητα των υπουργών και
των πολεοδϐμων αρχιτεκτϐνων μασ. Για την αποφυγό οποιαςδόποτε διατϊραξησ τησ αρμονύασ ανϋπτυξαν οριςμϋνουσ τϑπουσ παραγκουπϐλεων, των οπούων τα ςχϋδια χρηςιμοποιοϑνται ςε κϊθε
γωνιϊ τησ Γαλλύασ. Σο υλικϐ που προτιμοϑν εύναι το οπλιςμϋνο
ςκυρϐδεμα. Ενώ αυτϐ το υλικϐ προςφϋρεται για τισ πιο εϑπλαςτεσ μορφϋσ, χρηςιμοποιεύται μϐνο για την καταςκευό τετρϊγωνων ςπιτιών. Η μεγαλϑτερη επιτυχύα αυτοϑ του εύδουσ φαύνεται
ϐτι εύναι η “Ακτινοβϐλα Πϐλη” του ιδιοφυοϑσ Κορμπυζιϋ, αν και τα
επιτεϑγματα του λαμπροϑ Περρϋ διεκδικοϑν τα πρωτεύα.
τα ϋργα τουσ αναπτϑςςεται ϋνα ςτιλ που οριοθετεύ τα πρϐτυπα
τησ ςκϋψησ και του δυτικοϑ πολιτιςμοϑ των μϋςων του 20ου αιώνα. Εύναι το ςτιλ “ςτρατώνασ” και το ςπύτι του 1950 εύναι ϋνα
κουτύ.
Σο ςκηνικϐ καθορύζει τισ χειρονομύεσ: θα καταςκευϊςουμε ςυναρπαςτικϊ ςπύτια.
Α.-Υ. Κονϐρ

ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Περπινιϊν, 30 Ιουνύου (του απεςταλμϋνου τησ France-Soir). Ϊνα
αυτοκινητικϐ δυςτϑχημα, που ςυνϋβη ςτισ 4:30 το πρωύ κοντϊ
ςτο χωριϐ αιζ, ςτούχιςε τη ζωό ςτον Αιδεςιμϐτατο Πατϋρα
Εμμϊνουελ ουϊρεζ, ηγϋτη των Δομινικανών, και ςτον Πατϋρα
Αουρελιϊνο Μαρύνεθ Κανταρύνο, γενικϐ γραμματϋα του ύδιου
τϊγματοσ. Οι δϑο μοναχού επϋςτρεφαν απϐ τη Ρώμη με το αυτοκύνητο και πόγαιναν ςτην Ιςπανύα. Υαύνεται ϐτι ο Πατϋρασ Κανταρύνο, ο οπούοσ οδηγοϑςε, αποκοιμόθηκε πϊνω ςτο τιμϐνι, νικημϋνοσ απϐ την κοϑραςη. Σο αυτοκύνητο, που κινοϑνταν με μεγϊλη
ταχϑτητα, προςϋκρουςε ςε ϋνα δϋντρο και οι δϑο επιβϊτεσ του
ςκοτώθηκαν ακαριαύα.

Η ΠΙΝ ΓΙΝ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΝ ΒΑΕ
Η μεγϊλη μϐδα των πολϋμων και των “επιςτολών απϐ τον πϐλεμο” μασ υποχρεώνει να γνωρύςουμε τισ πιο αιςχρϋσ πρϊξεισ ηρωιςμοϑ και τισ πιο ωραύεσ μαρτυρύεσ λιποταξύασ.
– 17 –

Αλλϊ αυτό η απολογύα υπϋρ μιασ εςωτερικόσ διαφυγόσ που όταν
οι ουςιαςτικϊ ςυμβολικϋσ χειρονομύεσ του Ζακ Βαςϋ (“ποτϋ δεν
θα κερδύςω αρκετοϑσ πολϋμουσ”) δεν μασ ικανοποιεύ πια. Θα επιλϋξουμε τη νικηφϐρα ανταρςύα.
Ξϋρουμε πώσ καταςκευϊζονται οι προςωπικϐτητεσ. Δεν ξεχνϊμε
ϐμωσ ϐτι ο Ζακ Βαςϋ εξαρτιϐταν εξολοκλόρου απϐ το ςτρατιωτικϐ ςϑςτημα τησ ςτιγμόσ. (Αντύθετα, ο Αρτϑρ Κραβϊν φαύνεται ϐτι
κατϊφερε να κϊνει ϋνα εντυπωςιακϐ ταξύδι απϐ τη μια ϊκρη ςτην
ϊλλη χωρύσ καμύα απϐ τισ βύζεσ του αιώνα.)
Δεν θϋλουμε να αμφιςβητόςουμε το μεγαλεύο τησ ατομικόσ αντύςταςησ του Βαςϋ αλλϊ, ϐπωσ γρϊφαμε τον Οκτώβριο του 1952
ςχετικϊ με τον επιβλαβό Σςϊπλιν-Σα-Υώτα-τησ-Ρϊμπασ: “Πιςτεύουμε ότι η πιο επεύγουςα ϊςκηςη ελευθερύασ εύναι η καταςτροφό
των ειδώλων, ιδύωσ όταν αυτϊ επικαλούνται την ελευθερύα.” (Λετριςτικό Διεθνόσ, τεύχοσ 1)
Ομολογοϑμε ϐτι κρύνουμε τη λογοτεχνύα μϐνο ςϑμφωνα με τισ
απαιτόςεισ τησ προπαγϊνδασ μασ: Η διανομό των “Επιςτολών”
του Βαςϋ ςτουσ γϊλλουσ μαθητϋσ δεν προςφϋρει παρϊ μϐνο οριςμϋνεσ κομψϋσ διατυπώςεισ ςτισ επιφανειακϋσ αρνόςεισ που εύναι
τησ μϐδασ.
Ψςτϐςο, με ϋνα μικρϐ ςχεδϐν ϊγνωςτο βιβλύο, το Ημερολόγιο μιασ
νεαρόσ κινϋζασ επαναςτϊτριασ (Βιβλιοθόκη Βαλουϊ, 1931), η Πιν
Γιν, μια δεκαεξϊχρονη μαθότρια που ακολοϑθηςε τον Λαώκϐ
τρατϐ ςτην πορεύα του προσ τη αγκϊη, μασ επιφϑλαξε αυτϊ τα
λύγα λϐγια τησ κϐκκινησ νιϐτησ:
“Όςο για τουσ γονεύσ μου, δεν όθελα βϋβαια να τουσ εγκαταλεύψω.
Αλλϊ δεν πρϋπει πλϋον να το ςκεφτϐμαςτε αυτϐ, γιατύ η Επανϊςταςη πρϋπει να θυςιϊςει ϋναν μικρϐ αριθμϐ ανθρώπων για το
καλϐ και την ευτυχύα τησ μεγϊλησ πλειονϐτητασ…”
Εύναι γνωςτϐ το τϋλοσ αυτόσ τησ ιςτορύασ· και τα εύκοςι χρϐνια
βαςιλεύασ του ςτρατηγοϑ που επιζεύ ακϐμα ςτη Υορμϐζα· και οι
δόμιοι του Κουομιντϊνγκ:
“…Αλλϊ εμεύσ δεν νιώθαμε καθϐλου τον πϐνο, πιςτεϑαμε ϐτι το
αϑριο θα όταν ειρηνικϐ και ϐμορφο· ϋνασ όλιοσ κϐκκινοσ ςαν το
αύμα, και μπροςτϊ μασ ϋνα μεγϊλο μονοπϊτι γεμϊτο φωσ, ϋνασ
ϐμορφοσ κόποσ.”
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Η φωνό τησ Πιν Γιν φτϊνει ς’ εμϊσ απϐ εκεύνα τα απομεινϊρια τησ
ημϋρασ ϐπου ϋφυγαν ό εξαφανύςτηκαν –με ποια ταχϑτητα ςε χιλιϐμετρα ανϊ δευτερϐλεπτο τησ γόινησ περιςτροφόσ;– οι φύλεσ
μασ και οι πιο ϋμπιςτοι ςυνεργού μασ. Σουλϊχιςτον δεν θα λεύψουν οι καλϑτεροι λϐγοι για τον εμφϑλιο πϐλεμο.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ
Σο Potlatch αποςτϋλλεται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ διευθϑνςεισ που
κοινοποιοϑνται ςτη ςϑνταξη.

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

13 Ιουλύου 1954

4

Σεύχοσ 4 – 13 Ιουλύου 1954

ΕΛΑΦΙΣΗ ΖΨΗ
Ποτϋ δεν θα κουραςτοϑμε να λϋμε ϐτι οι ςημερινϋσ διεκδικόςεισ
του ςυνδικαλιςμοϑ εύναι καταδικαςμϋνεσ ςε αποτυχύα· ϐχι τϐςο
εξαιτύασ τησ διχϐνοιασ και τησ εξϊρτηςησ αυτών των επύςημων
οργανώςεων ϐςο εξαιτύασ τησ φτώχειασ των προγραμμϊτων
τουσ.
Ποτϋ δεν θα κουραςτοϑμε να λϋμε ςτουσ εκμεταλλευϐμενουσ εργϊτεσ ϐτι το ζότημα εύναι οι αναντικατϊςτατεσ ζωϋσ τουσ, ϐπου
τα πϊντα θα μποροϑςαν να ςυμβοϑν· ϐτι το ζότημα εύναι τα πιο
ωραύα χρϐνια τουσ που περνϊνε χωρύσ καμιϊ αξιϐλογη χαρϊ, χωρύσ καν να ϋχουν πϊρει τα ϐπλα.
Δεν πρϋπει να ζητϊμε την εξαςφϊλιςη ό την αϑξηςη του “ελϊχιςτου μιςθοϑ” αλλϊ την αποκόρυξη τησ διατόρηςησ των ανθρώπων ςτο ελϊχιςτο επύπεδο τησ ζωόσ. Δεν πρϋπει να ζητϊμε μϐνο
ψωμύ, αλλϊ παιχνύδια.
την “οικονομικό κατϊςταςη τησ ελαφριϊσ χειρωνακτικόσ εργαςύασ”, ϐπωσ ορύςτηκε το περαςμϋνο ϋτοσ απϐ την Επιτροπό υλλογικών υμβϊςεων, κατϊςταςη που αποτελεύ απαρϊδεκτη προ– 21 –

ςβολό για καθετύ που μπορεύ να αναμϋνεται ακϐμα απϐ τον ϊνθρωπο, το μερύδιο των διαςκεδϊςεων –και τησ κουλτοϑρασ– οριοθετεύται ςε ϋνα αςτυνομικϐ μυθιςτϐρημα τησ Série Noire κϊθε
μόνα.
Καμύα ϊλλη διαφυγό.
Και επιπλϋον, με τα αςτυνομικϊ μυθιςτορόματϊ του, ϐπωσ και με
τον Σϑπο του ό τον Κινηματογρϊφο του απϐ την ϊλλη πλευρϊ του
Ατλαντικοϑ, το καθεςτώσ επεκτεύνει τισ φυλακϋσ του, μϋςα ςτισ
οπούεσ δεν απομϋνει τύποτα για να κερδύςει κανεύσ –αλλϊ και τύποτα για να χϊςει εκτϐσ απϐ τισ αλυςύδεσ του.
Η ζωό πρϋπει να κερδηθεύ πϋρα απϐ αυτϐ.
Σο ζότημα που πρϋπει να θϋςουμε δεν εύναι οι αυξόςεισ των μιςθών αλλϊ εκεύνο των ςυνθηκών που επιβϊλλονται ςτουσ ανθρώπουσ ςτη Δϑςη.
Πρϋπει να αρνηθοϑμε να παλεϑουμε ςτο εςωτερικϐ του ςυςτόματοσ για την απϐςπαςη μικρών παραχωρόςεων που τύθενται αμϋςωσ υπϐ αμφιςβότηςη ό ανακτώνται αλλοϑ απϐ τον καπιταλιςμϐ.
Σο πρϐβλημα τησ επιβύωςησ ό τησ καταςτροφόσ αυτοϑ του ςυςτόματοσ εύναι εκεύνο που πρϋπει να τεθεύ ριζικϊ.
Δεν πρϋπει να μιλϊμε για πιθανϋσ ςυμφωνύεσ αλλϊ για απαρϊδεκτεσ πραγματικϐτητεσ: Ρωτόςτε τουσ Αλγερινοϑσ εργϊτεσ τησ
εταιρεύασ Renault ποϑ εύναι οι διαςκεδϊςεισ τουσ, η χώρα τουσ, η
αξιοπρϋπειϊ τουσ και οι γυναύκεσ τουσ. Ρωτόςτε τουσ ςε τι μποροϑν να ελπύζουν. Ο κοινωνικϐσ αγώνασ δεν πρϋπει να εύναι γραφειοκρατικϐσ αλλϊ παθιαςμϋνοσ. Για να κρύνει κανεύσ τα καταςτροφικϊ αποτελϋςματα του επαγγελματικοϑ ςυνδικαλιςμοϑ,
αρκεύ να αναλϑςει τισ αυθϐρμητεσ απεργύεσ του Αυγοϑςτου του
1953· την απϐφαςη τησ βϊςησ· το ςαμποτϊζ απϐ τουσ απεργοςπϊςτεσ του κϋντρου· την εγκατϊλειψη απϐ την C.G.T. που δεν
όταν ςε θϋςη να προκαλϋςει τη γενικό απεργύα οϑτε να την χρηςιμοποιόςει καθώσ αυτό εξαπλωνϐταν νικηφϐρα. Πρϋπει, αντιθϋτωσ, να γνωρύζουμε οριςμϋνα γεγονϐτα που μποροϑν να διεγεύρουν τη ςυζότηςη: για παρϊδειγμα, το γεγονϐσ ϐτι οι φύλοι μασ
υπϊρχουν παντοϑ ςτον κϐςμο και ϐτι αναγνωρύζουμε τουσ εαυτοϑσ μασ ςτον αγώνα τουσ. Επύςησ, το γεγονϐσ ϐτι η ζωό περνϊει
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και ϐτι δεν περιμϋνουμε καμύα αποζημύωςη εκτϐσ απϐ εκεύνη που
πρϋπει να επινοόςουμε και να δημιουργόςουμε εμεύσ οι ύδιοι.
Δεν εύναι παρϊ ϋνα ζότημα θϊρρουσ.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Μιςϋλ-Ι. Μπερνςτϊιν,
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
«Μαδρύτη, 8 Ιουλύου. – Ο ςτρατηγϐσ Υρϊνκο διατϑπωςε χθεσ ενώπιον του Αμερικανοϑ γερουςιαςτό Μπερντ, τον οπούο δϋχτηκε για
περιςςϐτερη απϐ μύα ώρα ςτο παλϊτι του ςτο Πρϊδο, αρκετϊ
ςκληρϊ λϐγια για τη Γαλλύα που βρύςκεται, κατϊ τη γνώμη του,
“ςε κακό κατϊςταςη”. Εύπε ςτον γερουςιαςτό ϐτι, απϐ την πλευρϊ του, ϋχει ελϊχιςτεσ ελπύδεσ για το μϋλλον τησ Γαλλύασ ωσ μεγϊλησ δϑναμησ.» (Paris-Presse, 9 Ιουλύου 1954)
Η ϋκθεςη επιδραςτικών μεταγραφιών που ξεκύνηςε ςτισ 11 Ιουνύου
ςτην γκαλερύ Ντουμπλ Ντουτ ολοκληρώθηκε ςτισ 7 Ιουλύου χωρύσ
ςοβαρϊ γεγονότα.

ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΤ
Ποια ανϊγκη αναγνωρύζετε ςτο ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ ςε μια
ςϑγχρονη κοινωνύα;
Ποια ςτϊςη πρϋπει να τηρηθεύ απϋναντι ςτισ αντιδραςτικϋσ μεταςτροφϋσ αυτόσ τησ ανϊγκησ (ϐπωσ ο Γϑροσ τησ Γαλλύασ);
Κοινοποιόςτε τισ απαντόςεισ ςασ ςτον Μωχϊμεντ Νταχοϑ, αρχιςυντϊκτη τησ Λετριςτικόσ Διεθνούσ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΝΗΣΗ
Οι καταςκευαςτϋσ τουσ ϋχουν χαθεύ, αλλϊ οι ανηςυχαςτικϋσ πυραμύδεσ αντιςτϋκονται ςτον εκχυδαώςμϐ των ταξιδιωτικών πρακτορεύων.
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Ο ταχυδρϐμοσ εβϊλ καταςκεϑαςε ςτον κόπο του ςτην Οτρύβ,
δουλεϑοντασ ϐλεσ τισ νϑχτεσ τησ ζωόσ του, το αναιτιολϐγητο “Ιδεώδεσ Παλϊτι” του που αποτελεύ την πρώτη εκδόλωςη μιασ αρχιτεκτονικόσ του αποπροςανατολιςμοϑ.
Αυτϐ το μπαρϐκ Παλϊτι, που μεταςτρϋφει τισ μορφϋσ διϊφορων
εξωτικών μνημεύων και μιασ απολιθωμϋνησ βλϊςτηςησ, χρηςιμεϑει μϐνο για να χαθεύ κανεύσ. Η επιρροό του ςϑντομα θα εύναι τερϊςτια. Η ποςϐτητα εργαςύασ που παρϋχεται απϐ ϋναν μϐνο ανθρωπο με απύςτευτη επιμονό δεν εύναι βϋβαια αξιοςημεύωτη απϐ
μϐνη τησ, ϐπωσ πιςτεϑουν ςυνόθωσ οι επιςκϋπτεσ, αλλϊ αποκαλϑπτει ϋνα παρϊξενο πϊθοσ που παρϋμεινε αδιαμϐρφωτο.
Εμπνευςμϋνοσ απϐ την ύδια επιθυμύα, ο Λουδοβύκοσ Β΄ τησ Βαυαρύασ χτύζει με μεγϊλεσ δαπϊνεσ ςτα ορεινϊ δϊςη του βαςιλεύου
του μερικϊ παραληρηματικϊ ομοιώματα κϊςτρων –πριν εξαφανιςτεύ μϋςα ςε ρηχϊ νερϊ.
Σο υπϐγειο ποτϊμι που αποτελοϑςε το θϋατρϐ του και τα γϑψινα
αγϊλματα ςτουσ κόπουσ του υποδηλώνουν αυτϐ το αδιϊλλακτο
εγχεύρημα και το δρϊμα του.
Τπϊρχουν εδώ, αςφαλώσ, ϐλοι οι λϐγοι για μια παρϋμβαςη του
ςυρφετοϑ των ψυχιϊτρων· και ακϐμα αρκετϋσ ςελύδεσ για να τρϋχουν τα ςϊλια των πατερναλιςτών διανοουμϋνων που λανςϊρουν
εκ νϋου απϐ καιρϐ ςε καιρϐ ϋνα “ναϏφ”.
Αλλϊ η αφϋλεια εύναι δικό τουσ. Ο Υερντινϊντ εβϊλ και ο Λουδοβύκοσ τησ Βαυαρύασ ϋχτιςαν τα κϊςτρα που επιθυμοϑςαν, ςτο
ϑψοσ μιασ νϋασ ανθρώπινησ κατϊςταςησ.

ΙΦΤΕΙ ΠΑΝΣΟΤ
«Δεν πϋραςαν απαρατόρητα τα περύεργα αποτελϋςματα των εκλογών ςτη χώρα μασ. ε τϋτοιο βαθμϐ ώςτε, διαβϊζοντασ τα
νοϑμερα, θα μποροϑςε κανεύσ να αναρωτηθεύ αν “o λαϐσ” δεν αποτελεύται, ςε τελευταύα ανϊλυςη, απϐ εκατομμυριοϑχουσ ςτουσ
οπούουσ αντιτύθεται μια μικρό ελύτ εργατών.»
(Απϐςπαςμα απϐ το τεϑχοσ 1 τησ επιθεώρηςησ Les Lèvres Nues,
Βρυξϋλλεσ, Βϋλγιο.)
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ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΑΠΑΝΣΗΗ
Όλοι γνωρύζουν ϐτι η γαλλικό ϊκρα δεξιϊ προετοιμϊζεται για μια
επύδειξη δϑναμησ. Οι προκλόςεισ τησ 14 ησ Ιουλύου 1953 το αποδεικνϑουν, ϐπωσ και οι ταραχϋσ που ακολοϑθηςαν την παρϊδοςη
του τρατηγοϑ ντε Καςτρύ ςτο Ντιϋν Μπιϋν Υου. Αυτϋσ οι ταραχϋσ οργανώθηκαν απϐ ομϊδεσ κροϑςησ που υποςτηρύζονταν ολοφϊνερα απϐ την αςτυνομύα, ομϊδεσ που ςχηματύςτηκαν απϐ
βετερϊνουσ τησ Ινδοκύνασ (βλ. France-Observateur τησ 25ησ Ιουνύου) ό απϐ τα πιο ηλύθια ςτοιχεύα τησ φοιτητικόσ νεολαύασ. Κϊθε
εβδομϊδα, πωλητϋσ αριςτερών εφημερύδων δϋχονται επιθϋςεισ
απϐ τραμποϑκουσ αποφαςιςμϋνουσ να δοκιμϊςουν τισ δυνϊμεισ
τουσ.
ε κϊθε χρόςη βύασ πρϋπει να απαντϊμε με περιςςϐτερη βύα: Τπϊρχει ευτυχώσ ςτη Γαλλύα, εδώ και μερικϊ χρϐνια, μια μαχητικό
μειοψηφύα με προχωρημϋνη επαναςτατικό ςυνεύδηςη· οι βορειοαφρικανού εργϊτεσ εύναι ιδιαύτερα πολυϊριθμοι ςτο Παρύςι και
ςτισ πϐλεισ του Βορρϊ ό τησ Ανατολόσ. Μια ειλικρινόσ προςπϊθεια προπαγϊνδασ ςτισ τϊξεισ τουσ εύναι εξαιρετικϊ “αποδοτικό”.
Σα πλεονεκτόματα αυτόσ τησ ςυμμαχύασ εύναι πολυϊριθμα και
προφανό. Η τεχνικό τουσ ςτισ οδομαχύεσ εύναι εφϊμιλλη ό ανώτερη εκεύνησ των πιο εκπαιδευμϋνων παραςτρατιωτικών ςχηματιςμών. Βϊςεισ επικοινωνύασ ϋχουν δημιουργηθεύ ςε πολλϋσ
ςυνοικύεσ ϐπου τα Αλγερινϊ καφϋ εύναι γεμϊτα με ανϋργουσ.
Σελικϊ, μεταξϑ ϐλων των βορειοαφρικανών του Παριςιοϑ ϋχει
επιτευχθεύ ςυμφωνύα ςε οριςμϋνα θϋματα: εύναι ϋτοιμοι να τςακύςουν κϊθε εύδουσ φαςύςτα, ϐποια κι αν εύναι η ετικϋτα του.
Παρϊ τη βοόθεια τησ αςτυνομύασ, εύναι πολϑ εϑκολο να απομακρυνθοϑν απϐ τον δημϐςιο δρϐμο μερικϊ καθϊρματα.
Η ϑνταξη

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

20 Ιουλύου 1954

5

Σεύχοσ 5 – 20 Ιουλύου 1954

ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΕΙΦΑΝ ΔΙΚΙΟ
«Ουϊςιγκτον, 9 Ιουλύου. To ςϑνολο του αμερικανικοϑ Σϑπου δημοςιεϑει ςόμερα φωτογραφύεσ του φυςικοϑ Μαρςϋλ ϊιν, καθηγητό ςτο πανεπιςτόμιο του ικϊγο, του μαυροπύνακα και του
“αντι-πρωτονύου” του, ενϐσ μυςτηριώδουσ ςωματιδύου κοςμικόσ
ϑλησ που εντοπύςτηκε τον περαςμϋνο χειμώνα απϐ ϋνα ερευνητικϐ αερϐςτατο τριϊντα χιλιϐμετρα πϊνω απϐ το Σϋξασ. Πρϐκειται πραγματικϊ για μια απϐ τισ μεγαλϑτερεσ ανακαλϑψεισ τησ
ςϑγχρονησ επιςτόμησ. Σο αντι-πρωτϐνιο, το οπούο αναζητοϑνταν
εδώ και χρϐνια απϐ τουσ φυςικοϑσ ϐλου του κϐςμου, εύναι το αντύθετο του πρωτονύου. Σο πρωτϐνιο εύναι ο πυρόνασ του ατϐμου
του υδρογϐνου και επομϋνωσ αποτελεύ το βαςικϐ ςτοιχεύο ϐλων
των επύγειων ςωμϊτων. Ϊνα πρωτϐνιο και ϋνα αντι-πρωτϐνιο
που ϋρχονται ςε επαφό μεταξϑ τουσ αλληλοκαταςτρϋφονται. Κατϊ ςυνϋπεια, το αντι-πρωτϐνιο εύναι ςε θϋςη να εξολοθρεϑςει ϐλη
την ϑλη που αποτελεύται απϐ πρωτϐνια. Εύναι ουςιαςτικϊ μια “αντι-ϑλη”. Ψςτϐςο, μοιϊζει αδϑνατη η επαρκόσ ςυγκϋντρωςό του
για να καταςτρϋψει τον πλανότη.» (Combat, 10 Ιουλύου)
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ΕΠΙΛΟΓΟ
- Η νϋα κυβϋρνηςη τησ Γουατεμϊλασ κατϊργηςε το δικαύωμα ψόφου των αναλφϊβητων. (Le Figaro, 9 Ιουλύου)
- Ο ςτρατηγϐσ Κϊρλοσ Καςτύγιο Αρμϊσ, επικεφαλόσ των ςταςιαςτών που επικρϊτηςαν ςτη Γουατεμϊλα, ανακηρϑχθηκε πρϐεδροσ τησ ςτρατιωτικόσ χοϑντασ. (Paris-Presse, 10 Ιουλύου)
- Ο Καςτύγιο Αρμϊσ αποςαφηνύζει την πολιτικό του: “Η δικαιοςϑνη του εκτελεςτικοϑ αποςπϊςματοσ.” (L’ Humanité, 14 Ιουλύου)

ΟΙ ΟΤΡΑΝΟΞΤΣΕ ΑΠΟ ΣΗ ΡΙΖΑ
ε αυτό την εποχό που επενδϑεται ολοϋνα περιςςϐτερο, ςε ϐλουσ
τουσ τομεύσ, με τα ςϑμβολα τησ καταπύεςησ, υπϊρχει ϋνασ ϊνθρωποσ ιδιαύτερα αποκρουςτικϐσ, πολϑ περιςςϐτερο μπϊτςοσ απϐ
τον μϋςο ϐρο. Φτύζει κελιϊ για οικιςτικϋσ μονϊδεσ, χτύζει μια πρωτεϑουςα για τουσ Νεπαλϋζουσ, χτύζει κατακϐρυφα γκϋτο, νεκροτομεύα για μια εποχό που ξϋρει καλϊ πώσ να τα χρηςιμοποιεύ,
χτύζει εκκληςύεσ.
Ο ςπονδυλωτϐσ προτεςτϊντησ, o Κορμπυζιϋ-ινγκ-ινγκ που ζωγραφύζει αδϋξια νεοκυβιςτικϊ τςϐφλια, θϋτει ςε λειτουργύα την
“κατοικύα-μηχανό” για να δοξϊςει τον Θεϐ που ϋφτιαξε κατ’ εικϐνα του τα ψοφύμια και τουσ Κορμπυζιϋ.
Δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι η μοντϋρνα πολεοδομύα ϐχι μϐνο δεν
όταν ποτϋ μια τϋχνη –και ακϐμα λιγϐτερο ϋνα πλαύςιο ζωόσ–, αλλϊ αντιθϋτωσ εμπνεϐταν πϊντα απϐ τισ οδηγύεσ τησ αςτυνομύασ·
και ϐτι ςε τελικό ανϊλυςη ο Οςμϊν δεν μασ ϋφτιαξε αυτϋσ τισ λεωφϐρουσ παρϊ μϐνο για να διευκολϑνει τη μεταφορϊ των κανονιών.
Αλλϊ ςόμερα η φυλακό γύνεται οικιςτικϐ πρϐτυπο και η χριςτιανικό ηθικό θριαμβεϑει απϐλυτα, ενώ μαθαύνουμε ϐτι ο Λε Κορμπυζιϋ φιλοδοξεύ να καταργόςει τον δρόμο. Καυχιϋται μϊλιςτα γι’
αυτϐ. Ιδοϑ το πρϐγραμμα: Η ζωό οριςτικϊ διαιρεμϋνη ςε περύκλειςτεσ νηςύδεσ, ςε επιτηροϑμενεσ κοινϐτητεσ· το τϋλοσ των δυνατοτότων τησ εξϋγερςησ και των ςυναντόςεων· η αυτϐματη
παραύτηςη. (Ασ ςημειώςουμε παρεμπιπτϐντωσ ϐτι η ϑπαρξη των
αυτοκινότων χρηςιμεϑει ςτουσ πϊντεσ –εκτϐσ, βϋβαια, απϐ κϊποιουσ “οικονομικϊ αδϑναμουσ”–: ο πρϐςφατα εκλιπών αρχηγϐσ
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τησ Αςτυνομύασ, ο αεύμνηςτοσ Μπεώλϐτ, διακόρυττε ομούωσ μετϊ
τη διαδόλωςη των τελειϐφοιτων ςτο τϋλοσ κϊθε ϋτουσ ϐτι οι διαδηλώςεισ ςτον δρϐμο εύναι ςτο εξόσ αςϑμβατεσ με τισ ανϊγκεσ τησ
κυκλοφορύασ. Και, κϊθε 14η Ιουλύου, μασ το αποδεικνϑει.) Με τον
Κορμπυζιϋ, τα παιχνύδια και οι εμπειρύεσ που προςδοκοϑμε δικαύωσ απϐ μια πραγματικϊ ανατρεπτικό αρχιτεκτονικό –η καθημερινό αλλαγό ςκηνικοϑ– θυςιϊζονται για χϊρη των αγωγών ρύψησ
ςκουπιδιών που δεν θα χρηςιμοποιηθοϑν ποτϋ για την απαραύτητη Βύβλο, η οπούα υπϊρχει όδη ςτα ξενοδοχεύα των ΗΠΑ. Πρϋπει
να εύναι κανεύσ πολϑ ανϐητοσ για να βλϋπει εδώ μια μοντϋρνα αρχιτεκτονικό. Δεν εύναι παρϊ η επαναφορϊ ςε ιςχϑ του παλιοϑ χριςτιανικοϑ κϐςμου που δεν ενταφιϊςτηκε ϐπωσ ϋπρεπε. τισ αρχϋσ
του προηγοϑμενου αιώνα, ο Λυονϋζοσ μυςτικιςτόσ Πιερ-ιμϐν
Μπαλϊνσ, ςτην “Πϐλη των Εξιλεώςεων” –τησ οπούασ οι περιγραφϋσ προεικονύζουν τισ “ακτινοβϐλεσ πϐλεισ”– εύχε όδη διατυπώςει
αυτϐ το ιδεώδεσ τησ ϑπαρξησ:
“Η Πϐλη των Εξιλεώςεων πρϋπει να εύναι μια ζωντανό εικϐνα του
μονϐτονου και θλιβεροϑ νϐμου των ανθρώπινων αντιξοοτότων,
του ϊκαμπτου νϐμου τησ κοινωνικόσ αναγκαιϐτητασ: Πρϋπει να
επιτεθοϑμε κατϊ μϋτωπο ςε ϐλεσ τισ ςυνόθειεσ, ακϐμα και ςτισ
πιο αθώεσ· πρϋπει τα πϊντα να μασ προειδοποιοϑν ςυνεχώσ ϐτι
τύποτα δεν εύναι ςταθερϐ και ϐτι η ζωό του ανθρώπου εύναι ϋνα
ταξύδι μϋςα ςε μια γη εξορύασ.”
Για μασ ϐμωσ τα επύγεια ταξύδια δεν εύναι μονϐτονα οϑτε θλιβερϊ·
οι κοινωνικού νϐμοι δεν εύναι ϊκαμπτοι· οι ςυνόθειεσ ςτισ οπούεσ
πρϋπει να επιτεθοϑμε κατϊ μϋτωπο οφεύλουν να δώςουν τη θϋςη
τουσ ςε μια αδιϊκοπη ανανϋωςη θαυμϊτων· και η πρώτη ικανοπούηςη που επιθυμοϑμε θα εύναι η εξϊλειψη των ιδεών αυτόσ τησ
τϊξησ μαζύ με τισ μϑγεσ που τισ διαδύδουν.
Σι μπορεύ να υποψιϊζεται ο κ. Λε Κορμπυζιϋ για τισ ανϊγκεσ των
ανθρώπων;
Οι καθεδρικού ναού δεν εύναι πια ϊςπροι. Και μασ βλϋπετε να χαιρϐμαςτε γι’ αυτϐ. “Ηλιοφϊνεια” και μια θϋςη ςτον όλιο, την ξϋρουμε αυτό τη μουςικό –με τα εκκληςιαςτικϊ ϐργανα και τα
M.R.P. τϑμπανα– και τα ουρϊνια λιβϊδια ϐπου θα βϐςκουν οι μακαρύτεσ αρχιτϋκτονεσ. Φϊριςμϊ ςασ.
Λετριςτικό Διεθνόσ
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ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
«Σϐκιο, 14 Ιουλύου. Η απεργύα που κϊνουν οι εργϊτριεσ ενϐσ μεταξουργεύου για το δικαύωμϊ τουσ ςε μια φυςιολογικό ερωτικό ζωό
ϋχει μετατραπεύ ςχεδϐν ςε ϋναν “πϐλεμο” ανϊμεςα ςτουσ εργοδϐτεσ και τον πληθυςμϐ τησ Υουτζινομύγια, η οπούα απϋχει 64 χιλιϐμετρα απϐ το Σϐκιο.
Οι νεαρϋσ εργϊτριεσ του εργοςταςύου “Μεταξωτϋσ Κλωςτϋσ Όμι”,
οι οπούεσ ζουν ςε κοιτώνεσ κϊτω απϐ ϋνα πολϑ αυςτηρϐ καθεςτώσ, καταγγϋλλουν ϐτι η εταιρεύα κϊνει ϐ,τι μπορεύ για να τισ
εμποδύςει να παντρευτοϑν ό να ϋχουν ερωτικό ζωό “εξαιτύασ τησ
μεύωςησ τησ απϐδοςησ που θα επακολουθοϑςε”.
Καταγγϋλλουν ϐτι χρειϊζονται την ϊδεια εφτϊ ατϐμων για να
μπορϋςουν να βγουν απϐ το εργοςτϊςιο και τον περιβϊλλοντα
χώρο του, ϐτι δεν μποροϑν να βϊζουν κραγιϐν ςτα χεύλη ό ποϑδρα
και ϐτι πρϋπει να πηγαύνουν για ϑπνο κϊθε βρϊδυ ςτισ εννιϊ.
Ο διευθυντόσ τησ εταιρεύασ, κ. Κακοϑτζι Νατςουκϊβα, εύναι βουδιςτόσ και τα νεαρϊ κορύτςια καταγγϋλλουν ϐτι πρϋπει να παρελαϑνουν κϊθε πρωύ ςτο εργοςτϊςιο τραγουδώντασ βουδιςτικοϑσ
ϑμνουσ.
Αυτού οι ϑμνοι ακολουθοϑνται απϐ ϊλλα τραγοϑδια που ϋχουν για
παρϊδειγμα τουσ εξόσ τύτλουσ: “όμερα δεν θα εκφρϊςω απερύςκεπτα αιτόματα” ό “όμερα δεν θα διαμαρτυρηθώ”.» (Combat,
15 Ιουλύου)

ΜΙΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ
“…Η ςϑμπνοια ενϐσ κοινοϑ κλύματοσ δεν τουσ εμποδύζει να αποκλεύςουν κϊποιον δικϐ τουσ μϐλισ εκδηλώςει το παραμικρϐ ςημϊδι χυδαιϐτητασ, μϐλισ αρκεςτεύ ςε αυτϐ που ϋχει κϊνει…”
(Γρϊφτηκε τον Οκτώβριο του 1953 απϐ ϋνα μϋλοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ που αποκλεύςτηκε τον Ιοϑνιο του 1954.)
Αυτϐ το τεϑχοσ του Potlatch ςυντϊχθηκε απϐ τουσ:
Βολμϊν, Κονϐρ, Μπερνςτϊιν, Νταχοϑ, Ντεμπϐρ και Υιγιϐν.
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ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΜΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΒΕΛΓΙΚΗ
ΟΤΡΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Ποιο νόημα αποδύδετε ςτη λϋξη “πούηςη”;»
Η πούηςη ϋχει εξαντλόςει τα τελευταύα επύςημα θϋλγητρϊ τησ.
Πϋρα απϐ την αιςθητικό, η πούηςη βρύςκεται εξολοκλόρου ςτην
εξουςύα των ανθρώπων πϊνω ςτισ περιπϋτειϋσ τουσ. Η πούηςη
διαβϊζεται ςτα πρϐςωπα. Εύναι επεύγον λοιπϐν να δημιουργηθοϑν
νϋα πρϐςωπα. Η πούηςη υπϊρχει ςτη μορφό των πϐλεων. Ασ καταςκευϊςουμε λοιπϐν ςυναρπαςτικϋσ πϐλεισ. Η νϋα ομορφιϊ θα
εύναι ΚΑΣΑΣΑΙΑΚΗ, δηλαδό προςωρινό και βιωμϋνη.
Οι τελευταύεσ καλλιτεχνικϋσ παραλλαγϋσ δεν μασ ενδιαφϋρουν
παρϊ μϐνο εξαιτύασ τησ επιδραςτικόσ δυνατϐτητασ που μποροϑμε
να επενδϑςουμε ό να ανακαλϑψουμε ςε αυτϋσ. Η πούηςη δεν ςημαύνει για μασ τύποτα ϊλλο εκτϐσ απϐ την επεξεργαςύα εντελώσ
νϋων ςυμπεριφορών και των μϋςων για να προςδώςουμε ςε αυτϋσ πϊθοσ.
ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ
(Δημοςιεϑτηκε ςτο ειδικϐ τεϑχοσ του La Carte d’après Nature.
Βρυξϋλλεσ, Ιανουϊριοσ 1954.)

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

27 Ιουλύου 1954

6

Σεύχοσ 6 – 27 Ιουλύου 1954

H ΒΟΤΗ ΚΑΙ Η ΜΑΝΙΑ
Σο 1947, η ονοματοποιητικό πούηςη ςηματοδϐτηςε την πρώτη
ςκανδαλώδη παρϋμβαςη ενϐσ νϋου ρεϑματοσ ιδεών. Μια ομϊδα
που ςυγκεντρώθηκε υπϐ το ϐνομα “λετριςτϋσ”, εξαιτύασ τησ ποιητικόσ που διακόρυττε, χρειϊςτηκε να επεκτεύνει το πεδύο τησ
δρϊςησ τησ τα επϐμενα χρϐνια ςτο μυθιςτϐρημα, ςτη ζωγραφικό
(1950) και ςτον κινηματογρϊφο (1951).
Ψσ θετικόσ ντανταώςμόσ, αυτό η εποχό του κινόματοσ ανϋλαβε την
κριτικό τησ επύςημησ εξϋλιξησ των αιςθητικών κλϊδων, με αποκλειςτικό μϋριμνα την ανανϋωςη που δεν ςόμαινε –ϐπωσ μασ αντϋτειναν επιπϐλαια– μια προτύμηςη για την πρωτοτυπύα με κϊθε
κϐςτοσ αλλϊ μια βοϑληςη να κατακτηθοϑν οι μηχανιςμού τησ επινοητικϐτητασ. Η διαλεκτικϊ προβλϋψιμη διεϑρυνςη των ςτϐχων
του λετριςμοϑ, που χαρακτηρύςτηκε απϐ τισ ϋντονεσ φραξιονιςτικϋσ διαμϊχεσ και τον αποκλειςμϐ των ξεπεραςμϋνων ηγετών,
χρειϊςτηκε να θϋςει το πρϐβλημα τησ μοναδικόσ χρόςησ αυτών
των μηχανιςμών για την επύτευξη ςυναρπαςτικών ςκοπών.
Η Λετριςτικό Διεθνόσ, που ιδρϑθηκε τον Ιοϑνιο του 1952, ςυνϋνωςε την εξτρεμιςτικό τϊςη του κινόματοσ. Σον Οκτώβριο του
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ύδιου ϋτουσ, μετϊ τα γεγονϐτα που προκϊλεςαν οι υποςτηρικτϋσ
τησ Διεθνοϑσ ενϊντια ςτον Σςϊρλι Σςϊπλιν και την αποκόρυξη
αυτόσ τησ κύνηςησ απϐ τη λετριςτικό δεξιϊ, η ςυνεργαςύα με την
οπιςθοδρομικό τϊςη καταγγϋλθηκε και τα μϋλη τησ διαγρϊφτηκαν.
Απϐ τϐτε, η ςτρατηγικό μασ αποςαφηνύςτηκε με κϊθε ευκαιρύα.
Πϊντα αναγνωρύζαμε ϐτι μια οριςμϋνη πρακτικό τησ αρχιτεκτονικόσ, για παρϊδειγμα, ό τησ κοινωνικόσ αναταραχόσ, αντιπροςώπευαν για μασ απλώσ τα μϋςα προςϋγγιςησ μιασ μορφόσ ζωόσ που
πρϋπει να καταςκευαςτεύ.
Μϐνο μια κακϐπιςτη εχθρϐτητα οδηγεύ ϋνα μϋροσ τησ κοινόσ γνώμησ να μασ ςυγχϋει με μια φϊςη τησ ποιητικόσ ϋκφραςησ –ό τησ
ϊρνηςόσ τησ– που μασ ενδιαφϋρει τϐςο λύγο ϐςο και οποιαδόποτε
ϊλλη ιςτορικό μορφό μπϐρεςε να πϊρει η γραφό.
Εύναι εξύςου ανϊρμοςτο να μασ περιορύζουν ςτον ρϐλο των οπαδών μιασ οποιαςδόποτε αιςθητικόσ ϐςο και να μασ καταγγϋλλουν,
ϐπωσ το ϋχουν όδη κϊνει εξϊλλου, ωσ τοξικομανεύσ ό εγκληματύεσ.
Ϊχουμε επιςημϊνει επαρκώσ ϐτι το πρϐγραμμα των διεκδικόςεων
που προςδιορύςτηκε ςτο παρελθϐν απϐ τουσ ςουρρεαλιςτϋσ –για
να αναφϋρουμε αυτϐ το ςϑςτημα– αποτελοϑςε για μασ ϋνα μύνιμουμ του οπούου ο επεύγων χαρακτόρασ δεν πρϋπει να παραγνωρύζεται.
Όςο για τισ προςωπικϋσ φιλοδοξύεσ, αυτϋσ εύναι αςϑμβατεσ με τισ
υποθϋςεισ ςτισ οπούεσ ϋχουμε ςυνειδητϊ εμπλακεύ.
22 Ιουλύου 1954
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Μιςϋλ-Ι. Μπερνςτϊιν,
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
“υμφωνύα κατϊπαυςησ του πυρϐσ υπογρϊφτηκε για το ςϑνολο
τησ Ινδοκύνασ.” (France-Soir, 22 Ιουλύου)
“Σϑνιδα, 20 Ιουλύου, Γαλλικϐ Πρακτορεύο Ειδόςεων – Οι κινόςεισ
των φελϊχων παραμϋνουν αξιοςημεύωτεσ. Σισ τελευταύεσ τριϊντα
– 34 –

ϋξι ώρεσ, αναφϋρθηκε η διϋλευςη ομϊδων ανταρτών που ανεβαύνουν τα Νοτιοδυτικϊ βουνϊ με κατεϑθυνςη προσ την Καφ. Αναμϋνονται οι ενϋργειεσ αυτών των παρανϐμων ενώ οι αρχϋσ ϋχουν
λϊβει κϊθε προληπτικϐ μϋτρο για να περιορύςουν αυτό την απειλό. Αναφϋρεται επύςησ ϐτι 150 νεαρϊ ϊτομα απϐ τη αχϋλ προςχώρηςαν ςτουσ φελϊχουσ.” (Le Parisien Libéré, 21 Ιουλύου)

ΕΛΑΥΡΙΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ
Η ματαιϐτητα των γνωςτών αντιπεριςπαςμών εξηγεύ τη ςυγκατϊθεςη που οι περιςςϐτεροι εύναι ϋτοιμοι να δώςουν ςτισ πιο
αλγεινϋσ απϐ τισ θεωροϑμενεσ ςοβαρϋσ επιχειρόςεισ: τουσ ηπειρωτικοϑσ πολϋμουσ ό την ομαλό λειτουργύα των πολυκαταςτημϊτων Printemps.
Σα “μϋςα διαφυγόσ” που διακινοϑνται ςτο εμπϐριο εύναι τϐςο αξιοθρόνητα ώςτε μϐνο η ηλύθια καταςτολό τησ κοινωνύασ μασ που
ϋχει χριςτιανικό κληρονομιϊ δημιουργεύ κϊποια διαφορϊ ανϊμεςα ςτο παραδοςιακϐ μεθϑςι των νεαρών κληρωτών και τον εθιςμϐ ςτη μορφύνη.
Η διαφυγό δεν εύναι ποτϋ δυνατό· ςύγουρα ϐμωσ εύναι δυνατό η
αλλαγό ϐλων των ςυνθηκών τησ ζωόσ μασ. Σα υπϐλοιπα δεν εύναι
διαςκεδαςτικϊ αλλϊ χυδαύα. Αυτού που επιλϋγουν τον εϑκολο
δρϐμο ξϋρουν μϐνο να χϊνουν τον εαυτϐ τουσ μϋςα ςτισ επιπολαιϐτητεσ, ςτα ελαφριϊ ναρκωτικϊ, ςτην πλόξη, ςτη μικροπρϋπεια…
Σι εύναι ϋνασ βαςιλιϊσ χωρύσ διαςκϋδαςη; Οι δυνατϐτητεσ νϋων
ςυμπεριφορών εύναι το αντικεύμενο του παιχνιδιοϑ.
Αυτϐ το παιχνύδι πρϋπει να διεξαχθεύ με τη μϋγιςτη δυνατό αυςτηρϐτητα.

ΗΜΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΕΜΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΗ
Σα αραβικϊ κρϊτη πεθαύνουν. Ποϑ θα μποροϑςαν να οδηγόςουν
οι εθνικϋσ πολιτικϋσ τουσ που θεμελιώνονται ςτη δυςτυχύα των
λαών τουσ;
Δεν υπόρξε Αιγυπτιακό επανϊςταςη. Πϋθανε απϐ τισ πρώτεσ μϋρεσ· πϋθανε μαζύ με τουσ εργϊτεσ τησ κλωςτοϒφαντουργύασ που
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εκτελϋςτηκαν για τον “κομμουνιςμϐ”. την Αύγυπτο αποκοιμύζουν
το πλόθοσ δεύχνοντϊσ του τη διώρυγα του ουϋζ. Οι Ωγγλοι δεν θα
πϊνε μακριϊ: μϐνο μϋχρι την Ιορδανύα ό τη Λιβϑη.
Η αουδικό Αραβύα ςτηρύζει την κοινωνικό ζωό τησ ςτο Κορϊνι
και πουλϊει το πετρϋλαιϐ τησ ςτουσ Αμερικανοϑσ. Ολϐκληρη η
Μϋςη Ανατολό βρύςκεται ςτα χϋρια των ςτρατιωτικών. Οι καπιταλιςτικϋσ εξουςύεσ τρϋφουν τουσ ανταγωνιςτικοϑσ εθνικιςμοϑσ
και παύζουν μαζύ τουσ.
Πρϋπει να ξεπερϊςουμε κϊθε εθνικιςτικό ιδϋα. Η Βϐρεια Αφρικό
πρϋπει να απελευθερωθεύ ϐχι μϐνο απϐ την ξϋνη κατοχό αλλϊ και
απϐ τουσ φεουδϊρχεσ αφϋντεσ τησ. Πρϋπει να αναγνωρύζουμε τη
χώρα μασ οπουδόποτε επικρατεύ η ιδϋα τησ ελευθερύασ που μασ
ταιριϊζει και μϐνο εκεύ.
Σα αδϋρφια μασ ορύζονται πϋρα απϐ ζητόματα ςυνϐρων και φυλόσ. Οριςμϋνεσ αντιθϋςεισ, ϐπωσ η ςϑγκρουςη με το κρϊτοσ του
Ιςραόλ, δεν μποροϑν να επιλυθοϑν παρϊ μϐνο μϋςω τησ επανϊςταςησ και ςτα δϑο ςτρατϐπεδα. Πρϋπει να ποϑμε ςτισ Αραβικϋσ
χώρεσ: Η υπϐθεςό μασ εύναι κοινό. Δεν υπϊρχει Δϑςη απϋναντύ
ςασ.
Μωχϊμεντ Νταχοϑ

ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ
Τπϊρχουν γυναύκεσ που ϋχαςαν τη ζωό τουσ επειδό γεννόθηκαν
κατϊ εύκοςι χρϐνια νωρύτερα. Ϊτςι ϋγινε και με την άβιτσ, που υπόρχε πϊντα. Η ηλικύα τησ όταν όδη απροςδιϐριςτη ϐταν ο Οιδύπουσ την ςυνϊντηςε ςτισ πϑλεσ τησ Θόβασ. Αργϐτερα, οριςμϋνοι
ςυγγραφεύσ κατϋγραψαν το ςϑντομο πϋραςμϊ τησ. Κϊποιεσ φορϋσ την εύδαν φευγαλϋα, κϊποιεσ φορϋσ την λϊτρεψαν, ποτϋ δεν
την κατϊλαβαν. Εδώ και μερικϊ χρϐνια φαύνεται ϐτι προετοιμϊζει
τη δυναμικό επιςτροφό τησ, που θα ολοκληρωθεύ ϐταν ϐλα τελικϊ
θα γύνουν επιδραςτικϊ. Η τελευταύα τησ εμφϊνιςη χρονολογεύται
ςτουσ Δρόμουσ τησ Ελευθερύασ. άςωσ ϋγινε λϊθοσ εκεύ: ο αρτρ,
αρκετϊ μϑωπασ, εύδε την άβιτσ ξανθιϊ ενώ εύναι μελαχρινό.
πϊνια ϋχει αναφερθεύ το πϋραςμϊ τησ απϐ τη χώρα μασ, αλλϊ
εύναι φυςιολογικϐ να καταφεϑγει εκεύ ϐπου την περιμϋνουν. Αυτϐ
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εύναι κϊτι που αγνοεύ ό δεν τολμϊει ακϐμα να παραδεχτεύ. Παντρεϑεται αναμϋνοντασ προςεγγύςεισ. Αυτϐ προκαλεύ τη δυςτυχύα
του κϐςμου και την κοϑραςη τησ άβιτσ, που δεν τολμϊει ακϐμα να
ςηκώςει τα μϊτια. Οι ϊνδρεσ εύναι βϊναυςοι, θορυβώδεισ· εξϊπτονται. Κατϊ βϊθοσ, δεν ξεπερνϊνε μια μεγϊλη ςιωπό. Ψςτϐςο,
αν και δεν υπϊρχουν πολλϊ χαμϐγελα ς’ αυτϐν τον κϐςμο, θα υπϊρξουν ςϑντομα. Γιατύ ψϊχνουμε την άβιτσ. Βαδύζει προσ το μϋροσ μασ. Αλλϊ η ζωό κινεύται, δεν ϋχει τϋλοσ ϐπωσ ςτα μυθιςτορόματα. Η ςυνϋχεια λοιπϐν ςτο επϐμενο τεϑχοσ.
Α.-Υ. Κ.

ΜΙΚΡΕ ΧΤΦΟΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΑΓΓΕΛΙΕ
Η Λετριςτικό Διεθνόσ ψϊχνει να νοικιϊςει τρύα διαμερύςματα
ςτην οδϐ Βαλϋτ (5ο διαμϋριςμα).

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

3 Αυγοϑςτου 1954

7

Σεύχοσ 7 – 3 Αυγούςτου 1954

“…ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΙΔΕΑ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ”
Σο πραγματικϐ επαναςτατικϐ πρϐβλημα εύναι αυτϐ των διαςκεδϊςεων. Οι οικονομικϋσ απαγορεϑςεισ και οι ηθικϋσ ςυνϋπειϋσ
τουσ ϋτςι κι αλλιώσ θα εξαλειφθοϑν και θα ξεπεραςτοϑν ςϑντομα.
Η οργϊνωςη των διαςκεδϊςεων, η οργϊνωςη τησ ελευθερύασ ενϐσ
πλόθουσ λύγο λιγότερο εξαναγκαςμϋνου να εργϊζεται ςυνεχώσ,
αποτελεύ όδη μια αναγκαιϐτητα για το καπιταλιςτικϐ Κρϊτοσ
ϐπωσ και για τουσ μαρξιςτϋσ διαδϐχουσ του. Παντοϑ περιορύζονται ςτην αναγκαςτικό αποκτόνωςη των γηπϋδων και των τηλεοπτικών προγραμμϊτων.
το πλαύςιο αυτϐ οφεύλουμε πρωτύςτωσ να καταγγεύλουμε την
ανόθικη ςυνθόκη που μασ επιβϊλλουν, την κατϊςταςη τησ αθλιϐτητασ.
Αφοϑ περϊςαμε μερικϊ χρϐνια μην κϊνοντασ τύποτα με την κοινό
ϋννοια του ϐρου, μποροϑμε να μιλόςουμε για την πρωτοποριακό
κοινωνικό ςτϊςη μασ, καθώσ μϋςα ςε μια κοινωνύα που εύναι ακϐμα προςωρινϊ θεμελιωμϋνη ςτην παραγωγό δεν θελόςαμε να αςχοληθοϑμε ςοβαρϊ παρϊ μϐνο με τισ διαςκεδϊςεισ.
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Αν αυτϐ το ζότημα δεν τεθεύ ανοιχτϊ πριν την κατϊρρευςη τησ
ςημερινόσ οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ, η αλλαγό δεν θα εύναι παρϊ μια κοροώδύα. Η καινοϑρια κοινωνύα που επαναλαμβϊνει τουσ
ςκοποϑσ ϑπαρξησ τησ παλιϊσ χωρύσ να αναγνωρύζει και να απαιτεύ
μια καινοϑρια επιθυμύα, αυτό εύναι η πραγματικϊ ουτοπικό τϊςη
του οςιαλιςμοϑ.
Μϐνο ϋνα εγχεύρημα μϊσ φαύνεται ϊξιο να αναληφθεύ: η επεξεργαςύα μιασ ολοκληρωμϋνησ διαςκϋδαςησ.
Ο περιπετειώδησ ϊνθρωποσ εύναι περιςςϐτερο αυτϐσ που κϊνει
τισ περιπϋτειεσ να ςυμβαύνουν παρϊ εκεύνοσ ςτον οπούο ςυμβαύνουν οι περιπϋτειεσ.
Η καταςκευό καταςτϊςεων θα εύναι η ςυνεχόσ πραγματοπούηςη
ενϐσ μεγϊλου παιχνιδιοϑ που επιλϋγεται ςυνειδητϊ· το διαδοχικϐ
πϋραςμα μϋςα απϐ εκεύνα τα ςκηνικϊ και τισ ςυγκροϑςεισ ϐπου οι
χαρακτόρεσ μιασ τραγωδύασ πϋθαιναν μϋςα ςε εικοςιτϋςςερισ
ώρεσ. Αλλϊ ο χρϐνοσ για να ζοϑμε δεν θα λεύπει πια.
ε αυτό τη ςϑνθεςη θα πρϋπει να ςυμβϊλει μια κριτικό τησ ςυμπεριφορϊσ, μια επιδραςτικό πολεοδομύα, μια τεχνικό των ατμοςφαιρών και των ςχϋςεων, για τισ οπούεσ γνωρύζουμε τισ πρώτεσ
αρχϋσ.
Θα χρειαςτεύ να ανακαλϑπτουμε ςυνεχώσ εκ νϋου την κυρύαρχη
ϋλξη που επιςόμανε ο αρλ Υουριϋ ςτο ελεϑθερο παιχνύδι των
παθών.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Βϋρα, Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, Μιςϋλ-Ι. Μπερνςτϊιν,
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
«Ουϊςινγκτον, 29 Ιουλύου (Γαλλικϐ Πρακτορεύο Ειδόςεων) – ε
μια ομιλύα που εκφώνηςε με την ευκαιρύα ενϐσ θρηςκευτικοϑ ςυνεδρύου, ο κ. Ρύτςαρντ Νύξον, αντιπρϐεδροσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών, δόλωςε ϐτι πιςτεϑει πωσ αυτού που φαντϊζονταν ϐτι μια
“γαβϊθα γεμϊτη ρύζι” θα μποροϑςε να εμποδύςει τουσ λαοϑσ τησ
Αςύασ να ςτραφοϑν προσ τον κομμουνιςμϐ “ϋκαναν μεγϊλο λϊθοσ”.
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“Η οικονομικό ευημερύα εύναι ςημαντικό”, ςυνϋχιςε ο πρϐεδροσ,
“αλλϊ η διαβεβαύωςη ότι μπορούμε να πϊρουμε τουσ λαούσ τησ Αςύασ με το μϋροσ μασ αυξϊνοντασ το βιοτικό τουσ επύπεδο εύναι ϋνα
ψϋμα και μια ςυκοφαντύα. Εύναι περόφανοι λαού που διαθϋτουν ϋνα
μεγϊλο ιςτορικό παρελθόν”.»

ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΨΗ
Με τον τύτλο “Παρϊξενη ϋκθεςη”, μια επαρχιακό εφημερύδα που
ονομϊζεται Nice-Matin αποκαλϑπτει ςε ςχϋςη με τη μεταγραφικό
εκδόλωςη τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ ςτην γκαλερύ Ντουμπλ
Ντουτ ϐτι “αυτό η καινοϑρια καλλιτεχνικό μορφό δεν εύναι ϊδολη
αφοϑ αποςκοπεύ να προδιαθϋςει τα ςυναιςθόματα και τισ χειρονομύεσ των θεατών”.
Αφοϑ μασ κατηγοροϑν, οφεύλουμε να παραδεχτοϑμε ϐτι δεν υπϊρχει ουςιαςτικό διαφορϊ ανϊμεςα ςε μια μεταγραφύα και μια
καθημερινό εφημερύδα.
Μποροϑμε μϐνο να αναρωτηθοϑμε ςτην υπηρεςύα ποιασ προπαγϊνδασ αναλαμβϊνουν οι μεν και οι δε να “προδιαθϋςουν τα ςυναιςθόματα και τισ χειρονομύεσ”.
H ϋκθεςη τησ γκαλερύ Ντουμπλ Ντουτ δεν μασ φαύνεται πιο “αςυνόθιςτη” ό πιο “παρϊξενη” απϐ τισ ςυνθόκεσ ϑπαρξησ ςτισ οπούεσ
προςαρμϐζονται οριςμϋνοι. Τπϊρχουν ϊνθρωποι που αγορϊζουν
το ϊθλια αντιδραςτικϐ φϑλλο με το ϐνομα Nice-Matin. Και ϊλλοι
που δουλεϑουν εκεύ.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕ ΝΙΚΕ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ
Η δεςποινύσ Ζενεβιϋβ ντε Γκαλϊρ πϋραςε με επιτυχύα αυτϐ που
όταν αναμφύβολα η δεϑτερη μεγαλϑτερη δοκιμαςύα τησ ζωόσ τησ.
Γοότευςε τουσ Αμερικανοϑσ…
το κϊτω-κϊτω, θα μποροϑςε κανεύσ να φοβϊται για το χειρϐτερο.
“Η δεςποινύσ Ζενεβιϋβ”, “the angel”, δεν χρειαζϐταν να “διαφωτιςτεύ” ό να προετοιμαςτεύ. Βρόκε η ύδια τισ απαντόςεισ που ϋβγαιναν απϐ την καρδιϊ…
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Όταν δόλωςε ϐτι το Ντιϋν Μπιϋν Υου εύχε δεύξει πωσ “η Γαλλύα
εύχε ψυχό και πωσ οι Γϊλλοι ςυνϋχιζαν να πολεμϊνε για την τιμό”,
υπόρχαν δϊκρυα ςτα μϊτια των Αμερικανών.
Ϋταν ο θρύαμβοσ τησ απλϐτητασ και τησ ευγϋνειασ…
…Η Ζενεβιϋβ παραμϋνει πολϑ ϊνετη, διατηρώντασ τη γοητεύα ενϐσ
κοριτςιοϑ απϐ καλό οικογϋνεια και μιασ ςτιβαρόσ προςκοπϊρχιςασ με καθαρϐ βλϋμμα. Η πιο ςκληρό δοκιμαςύα που πϋραςε χθεσ
όταν ϐτι ϋδωςε περύπου δϑο χιλιϊδεσ χειραψύεσ…
Σο ταξύδι τησ δεςποινύδοσ ντε Γκαλϊρ εξυπηρϋτηςε ςύγουρα με
ϊψογο τρϐπο την υπϐθεςη τησ Γαλλύασ εδώ. (Σου ειδικοϑ ανταποκριτό τησ Monde. Ουϊςινγκτον, 29 Ιουλύου.)

ΟΙ ΚΑΚΟΣΤΦΙΕ ΣΗ ΙΒΙΣ
H μυςτικό λογοτεχνύα ϋχει τουσ περιοριςμοϑσ τησ. Κϊποιοι ενοχλητικού βϐμβοι ϊλλαξαν το νϐημα του ϊρθρου του Α.-Υ. Κονϐρ
που δημοςιεϑτηκε ςτο τεϑχοσ 6 του Potlatch: “Οριοθϋτηςη του
μϑθου”.
Οι αναγνώςτεσ μασ βϋβαια θα το ϋχουν διορθώςει μϐνοι τουσ.

ΚΑΣΑΣΡΕΥΟΤΝ ΣΗΝ ΟΔΟ ΨΒΑΖ
Μια απϐ τισ ομορφϐτερεσ αυθϐρμητα ψυχογεωγραφικϋσ τοποθεςύεσ του Παριςιοϑ απειλεύται ςόμερα με εξαφϊνιςη:
Η οδϐσ ωβϊζ, ςτο 13ο διαμϋριςμα, που εύχε την πιο εντυπωςιακό
νυχτερινό θϋα τησ πρωτεϑουςασ, τοποθετημϋνη ανϊμεςα ςτισ
ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ του ςταθμοϑ Ωουςτερλιτσ και μια ςυνοικύα αϐριςτων εκτϊςεων κατϊ μόκοσ του ηκουϊνα (οδϐσ
Υοϑλτον, οδϐσ Μπελιϋβρ), περιβϊλλεται –απϐ τον περαςμϋνο χειμώνα– απϐ μερικϋσ απϐ εκεύνεσ τισ αποκαρδιωτικϋσ καταςκευϋσ
που καλϑπτουν τα προϊςτιϊ μασ για να ςτεγϊςουν τουσ θλιμμϋνουσ ανθρώπουσ.
Καταδικϊζουμε την εξαφϊνιςη μιασ αρτηρύασ ελϊχιςτα γνωςτόσ
αλλϊ πιο ζωντανόσ απϐ τα Ηλϑςια Πεδύα και τα φώτα τουσ.
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Δεν μασ ςυγκινεύ η γοητεύα των ερειπύων. Αλλϊ οι ςτρατώνεσ πολιτών που υψώνονται ςτη θϋςη τουσ ϋχουν μια αδικαιολϐγητη
αςχόμια που απευθϑνει κϊλεςμα ςτουσ δυναμιτιςτϋσ.
Σο Potlatch αποςτϋλλεται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ διευθϑνςεισ που
κοινοποιοϑνται ςτη ςϑνταξη.

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Σεύχοσ 8 – 10 Αυγούςτου 1954

ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΜΥΤΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟ ΜΑΡΟΚΟ
Καθώσ η βύα ςτο Μαρϐκο αυξϊνεται κϊθε μϋρα ανϊμεςα ςτο προηγμϋνο τμόμα των αςτικών πληθυςμών και τισ φεουδαρχικϋσ φυλϋσ που χρηςιμοποιοϑνται απϐ τη Γαλλύα, η δρϊςη μιασ πραγματικϊ επαναςτατικόσ μειοψηφύασ δεν πρϋπει να αναβληθεύ.
Τποςτηρύζοντασ κατ’ αρχϊσ τισ δυναςτικϋσ διεκδικόςεισ του εθνικιςμοϑ, αυτό η μειονϐτητα μπορεύ απϐ τώρα και ςτο εξόσ να αποτελϋςει τη βϊςη του κινόματοσ για μια πιο ςοβαρό εξϋγερςη, χωρύσ να εξαρτϊται η παρϋμβαςό τησ απϐ μια ταξικό ςυνειδητοπούηςη του ςυνϐλου του Μαροκινοϑ προλεταριϊτου.
Αυτό η ςυνειδητοπούηςη δεν θα παύξει ιςτορικϐ ρϐλο ςτην κρύςη
που ξεκινϊει. Πρϋπει να επιδιωχθεύ η ενύςχυςό τησ κατϊ τη διεξαγωγό ενϐσ αγώνα ϐπου εμπλϋκονται διαφορετικϋσ τϊςεισ, ςε
διαφορετικϊ επύπεδα (αντι-Γϊλλοι τρομοκρϊτεσ, φανατικού θρηςκευϐμενοι). Ο πϐλεμοσ τησ ελευθερύασ ξεκινϊει απϐ την αταξύα.
ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ
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ΟΙ ΜΠΟΓΙΑΣΖΗΔΕ
Η χρόςη τησ πολυχρωμύασ για την εξωτερικό διακϐςμηςη των
ανθρώπινων καταςκευών ςηματοδοτοϑςε πϊντα το απϐγειο ό
την αναγϋννηςη ενϐσ πολιτιςμοϑ. Δεν ϋχει απομεύνει τύποτα, ό
ςχεδϐν τύποτα, απϐ τα επιτεϑγματα των Αιγυπτύων, των Μϊγια,
των Σολτϋκων ό των Βαβυλωνύων ςε αυτϐν τον τομϋα. Αλλϊ μιλϊμε ακϐμα γι’ αυτϊ.
Σο γεγονϐσ ϐτι οι αρχιτϋκτονεσ επιςτρϋφουν εδώ και μερικϊ χρϐνια ςτην πολυχρωμύα δεν πρϋπει λοιπϐν να μασ εκπλόςςει. Αλλϊ η
πνευματικό και δημιουργικό φτώχεια τουσ, η παντελόσ ϋλλειψη
απλόσ ανθρωπιϊσ εύναι τουλϊχιςτον θλιβερϋσ. Η πολυχρωμύα δεν
χρηςιμεϑει ςόμερα παρϊ μϐνο για να ςυγκαλϑπτει την ανικανϐτητϊ τουσ. Δϑο παραδεύγματα, επιλεγμϋνα απϐ μια ϋρευνα που
διεξϊχθηκε μεταξϑ εκατϐν πενόντα αρχιτεκτϐνων του Παριςιοϑ,
το αποδεικνϑουν επαρκώσ:
χϋδιο τριών νϋων αρχιτεκτϐνων (22, 25 και 27 ετών) που εύναι
πεπειςμϋνοι για την ιδιοφυύα και την πρωτοτυπύα τουσ και φυςικϊ θαυμϊζουν τον Κορμπυζιϋ:
την Ψμπερβιγιϋ –απϐκληρο τϐπο, απϐ τϐτε που ϋνασ νεαρϐσ
θαυμαςτόσ του αγιο-ςουλπικιανοϑ κεραμύςτα Λεζϋ ϋκανε εκεύ τα
παιχνύδια του–, ϋνασ επιμόκησ ορθογώνιοσ παραλληλεπύπεδοσ
κϑβοσ. Για να “παύξουν” δεϐντωσ με την πρϐςοψη που θεωρεύται
υπερβολικϊ επύπεδη, θα την πλαιςιώςουν με εναλλαςςϐμενεσ κύτρινεσ και μωβ πλϊκεσ διαςτϊςεων ενϐσ μϋτρου επύ εξόντα εκατοςτϊ. Θα αφόςουν ςτουσ εργϊτεσ την επιλογό τησ θϋςησ των
πλακών. Αντικειμενικό τϑχη, κατϊ κϊποιο τρϐπο.
Αλλϊ πϐτε θα δοϑμε την πρώτη εντελώσ “αυτϐματη” καταςκευό;
χϋδιο ενϐσ ςχετικϊ γνωςτοϑ αρχιτϋκτονα (45 ετών):
χολικϊ “ςυγκροτόματα” κοντϊ ςτη Ναντ: δϑο επιμόκεισ κϑβοι
που χωρύζονται απϐ τον αναγκαύο χώρο ϊθληςησ με τισ υπϋροχεσ
πορτοκαλιϋσ-νϊνουσ μϋςα ςε καςϐνια. Σο κτύριο ςτα δεξιϊ, η
πλευρϊ των αγοριών, θα καλυφθεύ με πρϊςινεσ και κϐκκινεσ πλϊκεσ, δϑο μϋτρα επύ ϋνα, ενώ το κτύριο ςτα αριςτερϊ, η πλευρϊ των
κοριτςιών, με κύτρινεσ και μωβ πλϊκεσ των ύδιων διαςτϊςεων.
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Οι εν λϐγω αρχιτϋκτονεσ θα υλοποιόςουν αυτό την αξιοθαϑμαςτη
πανδαιςύα χρωμϊτων με λεπτϋσ πλϊκεσ απϐ τςιμϋντο. Αγνοοϑν
ςχεδϐν πλόρωσ με ποιον τρϐπο θα ςυμπεριφερθεύ αυτϐ το υλικϐ
υπϐ την παρουςύα των χημικών αντιδραςτηρύων που περιϋχονται
ςτισ χρωςτικϋσ ουςύεσ. την Ψμπερβιγιϋ, μϐνο μια υδρορροό θα
προςτατεϑει μια πρϐςοψη πϋντε ορϐφων απϐ τη βροχό. Η ύδια
απεριςκεψύα και ςτη Ναντ, εξϊλλου, αλλϊ μϐνο για δϑο ορϐφουσ.
Ξϋρουμε πϐςο δυςϊρεςτα επιδραςτικϐ εύναι το μωβ. Ξϋρουμε ςε
ποιεσ τελετϋσ χρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ. Διαιςθανϐμαςτε τι εύδουσ κρϊμα θα ςχηματύςουν ςϑντομα το βρώμικο κύτρινο και το
ξεθωριαςμϋνο μωβ. Αυτϊ τα παραδεύγματα λοιπϐν δεν χρειϊζονται ςχϐλια. Αναλογιζϐμαςτε απλώσ τη ςημερινό φτώχεια των
αρχιτεκτονικών ερευνών καθώσ διαπιςτώνουμε ϐτι οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ ερωτηθϋντεσ αρχιτϋκτονεσ, ϐταν ενδιαφϋρονται
για την πολυχρωμύα, φαύνεται ϐτι θϋλουν να χρηςιμοποιοϑν μϐνο
το κύτρινο και το μωβ, ό το κϐκκινο και το πρϊςινο, ϋναν κϊπωσ
“νϋο” ςυνδυαςμϐ για την εποχό μασ. Ψςτϐςο, ϋνασ αρχιτϋκτονασ
(45-50 ετών) ςτην οδϐ Πανεπιςτημύου και ϋνασ ϊλλοσ (τησ ύδιασ
ηλικύασ) ςτην οδϐ Βωζιρϊρ ετοιμϊζουν κϊποιεσ πιο ενδιαφϋρουςεσ ςυνθϋςεισ χωρύσ να επαύρονται γι’ αυτϋσ. Ο πρώτοσ, που επιςτρϋφει απϐ την Αμερικό –και ϋχει ενδιαφϋρον να ςημειώςουμε
ϐτι ςόμερα η πιο εκπολιτιςμϋνη μορφό αρχιτεκτονικόσ προϋρχεται απϐ τισ Η.Π.Α με τον Υρανκ Λϐιντ Ρϊιτ και την “οργανικό” αρχιτεκτονικό του ό απϐ τη Λατινικό Αμερικό με τον Ριβϋρα και τισ
πϐλεισ του–, χτύζει κυρύωσ βύλεσ για τουσ πλοϑςιουσ, δουλεϑοντασ
με φωτεινϋσ αποχρώςεισ και χρηςιμοποιώντασ αςφαλό υλικϊ,
απϐ κεραμικϋσ πλϊκεσ μϋχρι τοϑβλα κλύνκερ. Ο δεϑτεροσ εργϊζεται με τα ύδια χρώματα αλλϊ ωσ επύ το πλεύςτον ςε κτύρια κοινωνικόσ κατοικύασ. Περιορύζεται λοιπϐν αρκετϊ ςτην ϋρευνϊ του και
μερικϋσ φορϋσ καταλόγει να προςφεϑγει ςτο τςιμϋντο, αν ϐχι ςτο
“ςυγκρϐτημα Γκύλςον”. Δυςτυχώσ για τον ύδιο –και για τουσ ϊλλουσ.

Αυτϐ το τεϑχοσ του Potlatch ςυντϊχθηκε απϐ τουσ:
Βϋρα, Βολμϊν, Α.-Υ. Κονϐρ, M.-I. Μπερνςτϊιν, Μωχϊμεντ Νταχοϑ,
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν.
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ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
“Η Δυτικό Γερμανύα, ςε πλόρη βιομηχανικό ανϊπτυξη, απειλεύται
απϐ τισ πρώτεσ ςοβαρϋσ κοινωνικϋσ ταραχϋσ μετϊ το τϋλοσ του
πολϋμου. Η απεργύα ςτισ μεταφορϋσ και ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ
του Αμβοϑργου, που ςυνεχύζεται εδώ και ςαρϊντα οκτώ ώρεσ,
επεκτεύνεται ςτην Κολωνύα. Ϊτςι η κοινωνικό αναταραχό που
ξεκύνηςε απϐ το Αμβοϑργο επεκτεύνεται ςταδιακϊ ςε ολϐκληρη
τη Δυτικό Γερμανύα, ϐπου περιςςϐτεροι απϐ ϋνα εκατομμϑριο
εργϊτεσ διεκδικοϑν όδη αυξόςεισ των μιςθών και μεύωςη των
ωρών εργαςύασ.” (France-Soir, 7 Αυγοϑςτου 1954)
ΦΕΔΙΟ ΑΥΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΙΦΟΤ ΣΗ ΑΛΓΕΡΙΑ
ΕΛΑΣΕ ΝΑ ΠΕΡΑΕΣΕ
ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ Α ΣΟ ΜΑΡΟΚΟ
Εκδϐθηκε απϐ το αλγερινϐ τμόμα τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ.

ΟΔΟ ΜΟΡΙΓΙΟΝ 36
“Εκεύνη την εποχό ϊρχιςαν να βλϋπουν χαραγμϋνο εδώ κι εκεύ
ςτουσ δρϐμουσ, με γρϊμματα που κανϋνασ δεν μποροϑςε να
ςβόςει: Ξεκινϊνε οι περιπϋτειεσ με τισ οπούεσ θα πιαςτεύ το μυςτηριώδεσ λιοντϊρι…”
Η περύεργη μούρα των ανευρεθϋντων αντικειμϋνων δεν μασ ενδιαφϋρει ϐςο οι διαθϋςεισ τησ ϋρευνασ. Σο επονομαζϐμενο Γκρϊαλ,
αφοϑ υπόρξε αντικεύμενο πολλών αναζητόςεων, ςυναντόθηκε
ξανϊ με τον προώςτϊμενϐ του αςτυνομικϐ επιθεωρητό Θεϐ και
τουσ υπϐλοιπουσ μπϊτςουσ του Μεγϊλου Ούκου του Πατρϐσ. Πεθαύνει κϊθε μϋρα απϐ γηρατειϊ. Σο επϊγγελμα ϋπεςε ςε ανυποληψύα.
Ψςτϐςο, θϋλουμε να πιςτεϑουμε ϐτι οι ϊνθρωποι που ϋψαχναν το
Γκρϊαλ δεν όταν αφελεύσ. Καθώσ η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ τουσ μοιϊζει
με τη δικό μασ, πρϋπει να εξετϊςουμε τισ τυχαύεσ διαδρομϋσ τουσ
και το πϊθοσ τουσ χωρύσ ϋςχατουσ ςκοποϑσ. Σο θρηςκευτικϐ μακιγιϊζ δεν αντϋχει. Αυτού οι καβαλϊρηδεσ τησ μυθικόσ Δϑςησ τα
ϋχουν ϐλα: μια μεγϊλη ικανϐτητα να παρεκκλύνουν μϋςω του παι-
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χνιδιοϑ· το ςυναρπαςτικϐ ταξύδι· την αγϊπη για την ταχϑτητα·
μια ςχετικό γεωγραφύα.
Η μορφό ενϐσ τραπεζιοϑ αλλϊζει πιο γρόγορα απϐ τα κύνητρα για
να πύνουμε. Αυτϊ που χρηςιμοποιοϑμε εμεύσ ςυνόθωσ δεν εύναι
ςτρογγυλϊ· αλλϊ τα “περιπετειώδη κϊςτρα” θα τα χτύςουμε μια
μϋρα.
Ο μϑθοσ τησ Αναζότηςησ του Γκρϊαλ προαναγγϋλλει απϐ οριςμϋνεσ απϐψεισ μια πολϑ ςϑγχρονη ςυμπεριφορϊ.

ΣΟ POTLATCH
ΕΦΕΙ ΣΟΤ ΠΙΟ ΕΞΤΠΝΟΤ ΑΝΑΓΝΨΣΕ
ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ;

Αρχιςυντϊκτησ: Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15,
Παρύςι 6ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Κυκλοφορεύ κϊθε Σρύτη

17 ϋωσ 31 Αυγοϑςτου 1954

9-10-11

Σεύχη 9-10-11 – 17 ϋωσ 31 Αυγούςτου 1954

Ειδικό τεύχοσ διακοπών

ΕΞΟΔΟ ΣΨΝ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΨΝ
Ϊνα ϊρθρο με τύτλο “Όταν διαςχιςτεύ το ςύνορο, δεν υπϊρχει πια
όριο” κϐπηκε την τελευταύα ςτιγμό απϐ το τεϑχοσ 8 του Potlatch.
Επιςόμαινε τη φτώχεια ενϐσ ποιόματοσ του Λουύ Αραγκϐν που
δημοςιεϑτηκε ςτην Κυριακϊτικη Humanité ςχετικϊ με την ανακωχό ςτην Ινδοκύνα (“Παντοϑ παϑςατε πυρ Παϑςατε πυρ παντοϑ” όταν ο τελευταύοσ ςτύχοσ, αν και ϐχι ο πιο αςτεύοσ). Σο εν
λϐγω ϊρθρο χαιρϋτιζε ςτο πρϐςωπο του Αραγκϐν ϋναν καλϐ μαθητό του “ςοςιαλιςτό-ρεαλιςτό Πονςϊρ”. Κϊποιεσ ϊλλεσ ςκϋψεισ
μϊσ ϋκαναν να το αφαιρϋςουμε.
ύγουρα ο Λουύ Αραγκϐν εύναι καταγϋλαςτοσ. Αλλϊ δεν δεχϐμαςτε
να γελϊμε με κακό παρϋα.
Η θεωρύα τησ ςοςιαλιςτικόσ ρεαλιςτικόσ τϋχνησ εύναι προφανώσ
ανϐητη. Ψςτϐςο, αν ϋνα τϋτοιο κλιςϋ που καταςκευϊζεται ςτην
Ε...Δ. –ό κοντϊ ςε αυτό– μπορεύ να οδηγόςει ϋνα λιγϐτερο προχωρημϋνο τμόμα του προλεταριϊτου να αποκτόςει ςυνεύδηςη
οριςμϋνων αγώνων για τη ζωό, το θεωροϑμε πιο χρόςιμο απϐ τη
φαινομενικϐτητα μιασ επιτόδευςησ που για χιλιοςτό φορϊ εύναι
αφηρημϋνη, ανεικονικό ό “υποδηλώνει το ϊτυπο” (ΗΛΙΘΙΟΙ!) και
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κατακλϑζει τισ γκαλερύ του Παριςιοϑ και τα ςαλϐνια τησ “new
look” αςτικόσ τϊξησ.
Η γαλλικό πούηςη δεν μασ ενδιαφϋρει πια. Αφόνουμε τη γαλλικό
πούηςη, τα κραςιϊ τησ Βουργουνδύασ και τον Πϑργο του Ωιφελ
ςτισ επύςημεσ τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ. Δεν πρϋπει να δύνουμε την
εντϑπωςη ϐτι υπεραςπιζϐμαςτε αυτό την πούηςη, καθώσ υποςτηρύζουμε μϐνο μια ςυγκεκριμϋνη μορφό πολιτικοϑ ςυνθόματοσ
ενϊντια ςε μια ϊλλη (“Σο κϐμμα μου μοϑ ϋδωςε πύςω τα χρώματα
τησ Γαλλύασ…”) που θα όταν ευχϊριςτα κωμικό αν δεν ανακαλϑπταμε ςε αυτό πρωτύςτωσ το ςαμποτϊζ του επαναςτατικοϑ πνεϑματοσ των γϊλλων εργατών.
Για τη ςϑνταξη:
Βϋρα, Μ. Νταχοϑ, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζ. Υιγιϐν

ΟΙ ΑΝΑΓΝΨΣΕ ΜΑ ΣΟ ΔΙΟΡΘΨΑΝ ΜΟΝΟΙ ΣΟΤ…
Ο Α.-Υ. Κονϐρ, του οπούου η αδεξιϐτητα ωσ προσ το ςτιλ δεν μποροϑςε να κρϑψει τη φτώχεια τησ ςκϋψησ, αποκλεύςτηκε οριςτικϊ
ςτισ 29 Αυγοϑςτου με την κατηγορύα του νεοβουδιςμοϑ, του ευαγγελιςμοϑ, του πνευματιςμοϑ.
Γνωςτοποιοϑμε ςτουσ επιςτολογρϊφουσ μασ
την καινοϑρια διεϑθυνςη του Potlatch:
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
Η εβδομαδιαύα ϋκδοςη του Potlatch θα επαναληφθεύ
ςτο τϋλοσ αυτοϑ του μόνα.
Σο τεϑχοσ 12 θα κυκλοφορόςει την Σρύτη 28 επτεμβρύου.

ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΜΙΑ ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΒΑΗ
«Η πρωτοπορύα εύναι ϋνα επικύνδυνο επϊγγελμα.»
Ζιλ Ζ. Βολμϊν
Σην Κυριακό 15 Αυγοϑςτου ςτισ 22:30 ϋνα ϊδειο λεωφορεύο που
ϋτρεχε με μεγϊλη ταχϑτητα ςυνετρύβη ςτο εςωτερικϐ του μπαρ
“Φρυςϐ Βαρϋλι”, ςτην οδϐ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, που εύναι γνωςτϐ
ϐτι χρηςιμοποιεύται απϐ τη Λετριςτικό Διεθνό. Αναφϋρθηκαν τϋς– 52 –

ςερισ τραυματύεσ μεταξϑ των πελατών. Απϐ τϑχη δεν υπόρχε μϋςα ςτο μπαρ κανϋνασ απϐ τουσ λετριςτϋσ που ϋπρεπε κανονικϊ να
βρύςκονται εκεύ την ώρα του ατυχόματοσ.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ ΜΕ ΣΟ ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΟ
Ϊνα ϊρθρο του Κριςτιϊν Εμπϋρ που δημοςιεϑτηκε ςτο τεϑχοσ τησ
19 Αυγοϑςτου του France-Observateur ζητϊει μια ριζικό λϑςη ςτισ
δυςκολύεσ τησ ςτϊθμευςησ εντϐσ του Παριςιοϑ: την απαγϐρευςη
ϐλων των ιδιωτικών αυτοκινότων ςτο εςωτερικϐ τησ πϐλησ και
την αντικατϊςταςό τουσ απϐ ϋναν μεγϊλο αριθμϐ ταξύ με χαμηλό
χρϋωςη.
Φαιρετύζουμε θερμϊ αυτϐ το ςχϋδιο.
Γνωρύζουμε τη ςημαςύα του ταξύ για τη διαςκϋδαςη που ονομϊζουμε “περιπλϊνηςη” απϐ την οπούα αναμϋνουμε τα πιο πειςτικϊ
εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα.
Μϐνο το ταξύ επιτρϋπει τη μϋγιςτη ελευθερύα των διαδρομών. Διατρϋχοντασ ποικύλεσ αποςτϊςεισ ςε δεδομϋνο χρϐνο, ςυμβϊλλει
ςτην αυτϐματη αλλαγό ςκηνικοϑ. Καθώσ αλλϊζει με ευκολύα, το
ταξύ δεν δεςμεϑει τον “ταξιδιώτη”, μπορεύ να εγκαταλειφθεύ οπουδόποτε και να παρθεύ τυχαύα. Η ϊςκοπη μετακύνηςη, που μεταβϊλλεται αυθαύρετα καθ’ οδϐν, μπορεύ να πραγματοποιηθεύ
μϐνο μϋςω τησ ουςιαςτικϊ τυχαύασ διαδρομόσ των ταξύ.
Η υιοθϋτηςη των μϋτρων που προτεύνονται απϐ τον κ. Εμπϋρ θα
εύχε λοιπϐν το τερϊςτιο πλεονϋκτημα –εκτϐσ απϐ την εξιςωτικό
διευθϋτηςη ενϐσ ιδιαύτερα ενοχλητικοϑ προβλόματοσ– να επιτρϋψει ςε ευρεύα ςτρώματα του πληθυςμοϑ να απελευθερωθοϑν απϐ
τισ εξαναγκαςτικϋσ διαδρομϋσ του μετρϐ για να αποκτόςουν πρϐςβαςη ςε ϋναν τρϐπο περιπλϊνηςησ που εύναι αρκετϊ δαπανηρϐσ
μϋχρι ςόμερα.
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν

ΠΑΙΡΝΕΣΕ ΣΟΝ ΠΡΨΣΟ ΔΡΟΜΟ
Περπϊτηςα χωρύσ να χαθώ. Η Λεωφϐροσ παλεϑει εμφανώσ με τον
ςτρατηγϐ Σριπιϋ (7ο διαμϋριςμα). Σο Μπον Νουβϋλ εύναι επύςησ
αδιϋξοδο.
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Ενώ αναμϋνουμε την ανοικοδϐμηςη τησ πϐλησ ξεκινώντασ απϐ
την ανατολικό Ζώνη (Πϑλη τησ Βανβ), η ςειρϊ αλλϊζει λύγο πριν
την περιπλϊνηςη.
Η οδϐσ τησ “Τπηρϋτριασ με τα Κϊνιςτρα (προϋκταςη)” –πρώην
οδϐσ Καταρρακτών– προςαρτϊ εν μϋρει την οδϐ “Όπου κανϋνασ
δεν φαινϐταν να τον παρατηρεύ ό να εμποδύζει τη διϋλευςό του
(προϋκταςη)” –πρώην οδϐ Μενιλμοντϊν– καθώσ και ολϐκληρη
την οδϐ Όμπερκαμφ που περύμενε αυτϐ ακριβώσ για να εξαφανιςτεύ, και ςταματϊει ςτην οδϐ “Όλεσ αυτϋσ τισ χϊρεσ, Ευγενύα, που
ςου ϋδωςε αφειδώσ η φϑςη, ϐλα αυτϊ τα θϋλγητρα με τα οπούα
ςε ομορφαύνει πρϋπει να τα θυςιϊςω αμϋςωσ (προϋκταςη)”
–πρώην λεωφϐρο Κορών του Γολγοθϊ.
Μποροϑμε να την ξαναβροϑμε ΑΡΓΟΣΕΡΑ κοντϊ ςε ϋνα επειςϐδιο
ςτην οδϐ “Που επιτρϋπεται να ξεκινόςει οπουδόποτε (προϋκταςη)” –πρώην οδϐ Ραςύν– (ςυνεχύζεται).
Ζιλ Ζ. Βολμϊν

ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
«τοκχϐλμη, 23 Αυγοϑςτου. υμπλοκϋσ που προκλόθηκαν, ςϑμφωνα με την αςτυνομύα, απϐ λϊτρεισ των ιςχυρών ςυγκινόςεων,
ϋλαβαν χώρα χθεσ ςτη τοκχϐλμη κοντϊ ςτο πϊρκο Μπερζελύ.
Περύπου 3000 ϊνθρωποι ςυμμετεύχαν ςε αυτϋσ τισ “ταραχϋσ για
να γελϊςουν”. Τπϊρχουν αρκετού τραυματύεσ, εκ των οπούων
τρεισ αςτυνομικού. Ϊνασ ϊνδρασ ρύχτηκε πϊνω ςε μια βιτρύνα και
ϋκοψε μια αρτηρύα, ενώ ϋνασ αςτυνομικϐσ ϋςπαςε το ςαγϐνι του.
Σριϊντα δϑο ϊτομα ςυνελόφθηςαν.» (Paris-Presse, 24 Αυγοϑςτου
1954)

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ
Η μεροληπτικό ςιωπό των εφημερύδων για εμϊσ αντιςταθμύζεται
ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ ϋνα εύδοσ ενοχλητικοϑ μϑθου που δημιουργόθηκε απϐ ςτϐμα ςε ςτϐμα μϋςα ςε οριςμϋνουσ κϑκλουσ.
Όλεσ οι μαρτυρύεσ που φτϊνουν ςε μασ περιοδικϊ απϐ διϊφορουσ
τομεύσ του λεγϐμενου πνευματικοϑ κϐςμου κϊνουν λϐγο για κϊποιεσ ψευδεύσ φόμεσ που αναβιώνουν περιοδικϊ με την ύδια βε– 54 –

βαιϐτητα απϐ τα ύδια πρϐςωπα: την αφϐρητη αυθαιρεςύα μιασ
υποτιθϋμενησ “διευθυντικόσ επιτροπόσ” που αςκεύ δικτατορικϐ
ϋλεγχο ςτη ςυμπεριφορϊ των λετριςτών· τη χρηςιμοπούηςη
μπρϊβων και κϊθε μϋςου πύεςησ· τη ςυμμετοχό ςε διϊφορεσ διακινόςεισ για τισ οπούεσ το ψευδο-ιδεολογικϐ κύνημα αποτελεύ απλώσ πρϐςχημα· ακϐμα και επιχορηγόςεισ απϐ τη Μϐςχα ό απϐ
το Σελ Αβύβ, ανϊλογα με τισ προτιμόςεισ ςασ.
Όςο προφανόσ και αν εύναι η γελοιϐτητα αυτόσ τησ επιχεύρηςησ,
δημιουργεύ ϋνα εύδοσ “λετριςτικοϑ κϑκλου” κϊπου ανϊμεςα ςτα
μυθιςτορόματα τησ Βρετϊνησ, τον Υαντομϊ και την οδϐ ΞαβιϋΠριβϊ.
Οριςμϋνοι απϐ αυτοϑσ που αποκλεύςτηκαν απϐ την ομϊδα φαύνεται ϐτι ϋχουν αφιερώςει τη ζωό τουσ και τισ μυθομανιακϋσ ικανϐτητϋσ τουσ ςτην επινϐηςη αυτών των ανεκδϐτων, που μποροϑν
να μασ δυςφημύςουν πιο εϑκολα απϐ την αντιπαρϊθεςη ιδεών.
Όλα αυτϊ δεν εύναι πιο ςοβαρϊ απϐ την περύφημη διατϑπωςη
(του Μωριϊκ, ϐπωσ φαύνεται): “Πρϋπει να ςκοτώςουμε τουσ λετριςτϋσ ϐςο εύναι νϋοι”.
Ϊνασ ϊλλοσ ηλύθιοσ –ο Πιερ Εμμανουϋλ– εύπε επύςησ, μετϊ τα γεγονϐτα του Πϊςχα του 1950 ςτην Παναγύα των Παριςύων, ϐτι ϋπρεπε “να ςπϊςουν τα κεφϊλια των ταραχοποιών πϊνω ςτα ςκαλιϊ τησ Αγύασ Σρϊπεζασ”.
Ψςτϐςο, η ανοηςύα μιασ πρϐκληςησ δεν αρκεύ για να την κϊνει
ανεκτό επύ μακρϐν. Μια πρϐςφατη ςυνεδρύαςη τησ ολομϋλειασ
ςυμφώνηςε ϐτι εύναι αναγκαύο να καταπολεμηθοϑν αυτϋσ οι φόμεσ ςτην πηγό τουσ με την επιθυμητό ενεργητικϐτητα: “Πρϋπει να
δώςουμε μια ςοβαρό τροπό ςτα γεγονϐτα που θα αναγκϊςει ακϐμα και τουσ πιο δϑςπιςτουσ να φοβηθοϑν” (αναφορϊ του Ζακ
Υιγιϐν).
Μια ειδικό ομϊδα επιφορτύςτηκε με αυτϐ το ϋργο.
Λ.Δ.
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ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ
Προσ τον πϊπα: Σα χαρτιϊ βρύςκονται ςε αςφαλϋσ μϋροσ. Η γιορτό μπορεύ να περιμϋνει.
Προσ τη “νεαρό Γαλλύδα”: Ελϊτε πύςω μαζύ με το τρυφερϐ χορτϊρι.
Προσ τη νϑχτα ςτην Βομπϊν: Προχωρϊμε. Εςϑ, ςϑννεφο, πόγαινε
μπροςτϊ.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΣΑ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΨΝ ΕΚΚΛΗΙΨΝ
Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι το ημερολϐγιο του 1793 προςπϊθηςε να επιβϊλει ϋναν διαφορετικϐ κϑκλο, η δυςϊρεςτη λϋξη “ϊγιοσ” εξακολουθεύ να λερώνει τουσ τούχουσ πολλών δρϐμων του Παριςιοϑ
ςτουσ οπούουσ παρϋχει την ονομαςύα.
Εδώ και μερικοϑσ μόνεσ, ϋχουμε τη χαρϊ να διεξϊγουμε μια εκςτρατεύα για την κατϊργηςη αυτοϑ του ϐρου απϐ την αλληλογραφύα και απϐ τισ ςυζητόςεισ μασ. Σα ονϐματα των δρϐμων εύναι
προςωρινϊ. Ποιο απϐ αυτϊ θα διατηρηθεύ ϊραγε ςτο μϋλλον, εκτϐσ ύςωσ απϐ το Αδιϋξοδο του Θεύου Βρϋφουσ (15ο διαμϋριςμα,
μετρϐ Παςτϋρ) ωσ ενθϑμιο;
Η διούκηςη τησ Σαχυδρομικόσ, Σηλεγραφικόσ και Σηλεφωνικόσ
Τπηρεςύασ (P.T.T.) ςυμμορφώνεται απϐ τώρα με τη θϋληςη του
κοινοϑ: οι επιςτολϋσ φτϊνουν ςτη λεωφϐρο Ζερμαύν ό ςτην οδϐ
Ονορϋ.
Καλοϑμε το υγιϋσ τμόμα τησ κοινόσ γνώμησ να ςτηρύξει αυτό την
επιχεύρηςη υπϋρ τησ δημϐςιασ υγιεινόσ.

ΧΤΦΟΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
“Ανακϊλυψα ϐτι η Κύνα και η Ιςπανύα εύναι η ύδια γη, και ϐτι μϐνο
απϐ ϊγνοια θεωροϑνται διαφορετικϋσ χώρεσ.”
Νικολϊι Γκϐγκολ
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Ο ΚΤΡΙΑΡΦΟ ΛΑΟ
Σα περιοδικϊ των “δημοκρατιών” μασ καταναλώνουν ευρϋωσ βαςιλικϋσ οικογϋνειεσ.
Η κυκλοφορύα τουσ θα μειωνϐταν πολϑ απϐ την ϋλευςη μιασ αγγλικόσ Δημοκρατύασ –όμαςταν απϐ αυτοϑσ που την εγκωμύαζαν
μια μϋρα που η τηλεϐραςη εύχε ςυγκεντρώςει ςτα πεζοδρϐμια
τουσ ηλύθιουσ λϊτρεισ των Ενθρονύςεων. Και ακϐμα και με το κυρύωσ πιϊτο τησ διαχρονικόσ αντύςταςησ τησ βαςύλιςςασ τησ Αγγλύασ, το ϋργο τησ αποβλϊκωςησ πρϋπει να παραλλϊςςεται απϐ
καιρϐ ςε καιρϐ: μια περιοδεύα εξϐριςτων βαςιλιϊδων, εκθρονιςμϋνων ό ςχεδϐν εκθρονιςμϋνων, γύνεται δεκτό με χειροκροτόματα ςτη Μεςϐγειο, απϐ τη Μαςςαλύα μϋχρι την Κϑπρο –μϋςω των
βουνών του Γρϊμμου ύςωσ;
Αλλϊ ενώ η εξιςτϐρηςη των ακολαςιών (ανεπαρκϋςτατων, ανεπαρκϋςτατων…) τησ πριγκύπιςςασ Μαργαρύτασ αρχύζει να προκαλεύ πλόξη ςτουσ κουτςομπϐληδϋσ μασ, και καθώσ αποδεικνϑεται
ϐτι το ύδιο κοινϐ δεν ενδιαφερϐταν ποτϋ ιδιαύτερα για τα ςυμπλϋγματα του αξιοθρόνητου Βαλδουύνου του Βελγύου, ανακαλϑπτουν δύπλα μασ μια βαςιλικό οικογϋνεια ό κϊτι παρϐμοιο. Ϊνα
ϊτομο, που επϋςτρεψε απϐ μακριϊ χϊρη ςτην απερύςκεπτη κατϊργηςη του νϐμου τησ εξορύασ και εύναι γνωςτϐ με το ϐνομα Κϐμησ του Παριςιοϑ, φωτογραφύζεται αυτϊρεςκα περιτριγυριςμϋνο
απϐ τουσ πολυϊριθμουσ απογϐνουσ του. Ευτυχώσ, η αςχόμια
πουλϊει ϊςχημα: απϐ τισ οχτώ ό εννιϊ πριγκύπιςςεσ που παραδϐθηκαν ςτον θαυμαςμϐ του αγαθοϑ λαοϑ τουσ καμύα δεν εύναι
ϐμορφη ό ϋςτω απλώσ ελκυςτικό. (Εκτϐσ απϐ μια αρκετϊ μικρό,
ϋντεκα ό δώδεκα ετών· αλλϊ ποιοσ ξϋρει τι θα γύνει ςϑντομα;)
Παρϐλα αυτϊ, ϋνασ Κϐμησ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ του Παριςιοϑ
αναβιώνει με θαυμϊςιο τρϐπο τη χρυςό εποχό των φϋουδων, τησ
υποτϋλειασ, τησ δουλεύασ και τησ αγχϐνησ.
Η υπενθϑμιςη τησ ευγενοϑσ επικυριαρχύασ του αποτελεύ μια διακριτικό επιςόμανςη προσ τα εκατομμϑρια των κατούκων αυτόσ
τησ πρωτεϑουςασ που ϋφερε ςτην εξουςύα την Εθνοςυνϋλευςη,
και την Κομμοϑνα.
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Σα ςυντρύμμια των καταδικαςμϋνων τϊξεων ςυγκεντρώνονται.
Ϊνα ρεϑμα τησ κοινόσ γνώμησ δημιουργεύται υπϋρ αυτοϑ του ϋξυπνου αςτοϑ βαςιλιϊ, αυτοϑ του βαςιλιϊ ςε ςτιλ Μαντϋσ-Υρανσ.
Γνωρύζουμε ϐτι οπουδόποτε θριϊμβευςε η αντύδραςη, εδώ και
ςαρϊντα χρϐνια, τα κατϊφερε με τη μεταςτροφό ό την παρωδύα
μιασ επαναςτατικόσ ό τουλϊχιςτον κοινωνικόσ ιδεολογύασ.
Αυτό η ςυνεχόσ διαδικαςύα ενιςχϑει τη βεβαιϐτητα ϐτι αυτό η
ιδεολογύα πετυχαύνει τουσ πραγματικοϑσ ςκοποϑσ τησ.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Μπορεύ κανεύσ να αντιληφθεύ με μια μϐνο ματιϊ την Καρτεςιανό
διϊταξη του λεγϐμενου “λαβϑρινθου” του Βοτανικοϑ Κόπου και
την επιγραφό που την αναγγϋλλει:
ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ
ΜΕΑ ΣΟΝ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ
Δεν θα μποροϑςε να βρει κανεύσ μια πιο ξεκϊθαρη ςϑνοψη του
πνεϑματοσ ενϐσ ολϐκληρου πολιτιςμοϑ. Εκεύνου που τελικϊ θα
γκρεμύςουμε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟ ΜΙΜΗΗ ΣΗΝ
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΟΤ
(Αποςπϊςματα μιασ επιςτολόσ απϐ τη Βολιβύα, που δημοςιεϑτηκε
ςτην Σϋταρτη Διεθνό.)
“Αυτό η δεϑτερη επϋτειοσ τησ επανϊςταςησ τησ 9ησ Απριλύου
γιορτϊςτηκε μϋςα ςε πολϑ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ: οι μϊζεσ εύναι
αποφαςιςμϋνεσ να προχωρόςουν ςτον δρϐμο τησ επανϊςταςησ,
ενώ η κυβϋρνηςη, την οπούα ϋφεραν ςτην εξουςύα αυτϋσ οι μϊζεσ,
ϋχει όδη διανϑςει μεγϊλη απϐςταςη ςτον δρϐμο τησ ςυνθηκολϐγηςησ με τον ιμπεριαλιςμϐ…
το μπροςτινϐ μϋροσ τησ πορεύασ ϋρχονται οι ανθρακωρϑχοι με
τον εξοπλιςμϐ τησ εργαςύασ τουσ, μεταφϋροντασ τουφϋκια, φυςύγγια δυναμύτη, ελαφρϊ και ημι-βαριϊ πολυβϐλα και αδειϊζοντασ τα ϐπλα τουσ ςτον αϋρα: ρα-τα-τα-τα, τα πολυβϐλα. Εύναι
μια χειρονομύα χαρϊσ, αλλϊ πολϑ περιςςϐτερο μϊχησ…
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Σώρα ϋρχονται οι εργϊτεσ τησ πετρελαιοβιομηχανύασ: φορτηγϊ
εξοπλιςμϋνα με τουφϋκια και βαριϊ πολυβϐλα. Σζιπ με ςμόνη εργατών που ϋχουν τα ϐπλα ςτουσ ώμουσ κι ϋνα βαρϑ πολυβϐλο
πϊνω ςτο καπϐ τησ μηχανόσ.
Ϊπειτα ϋρχεται η ατελεύωτη μϊζα των αγροτών, που αποκαλϑπτει
μια τερϊςτια φτώχεια αλλϊ κι ϋνα πολϑ υψηλϐ πνεϑμα…
Οι αγρϐτεσ δεν μεταφϋρουν –ϐπωσ κϊνουν ςυνόθωσ οι εργϊτεσ–
τα ϐπλα ςτουσ ώμουσ αλλϊ εύναι ςχεδϐν ϋτοιμοι να ανούξουν πυρ
με το δϊχτυλο ςτη ςκανδϊλη.”

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

28 επτεμβρύου 1954

12

Σεύχοσ 12 – 28 επτεμβρύου 1954

ΟΙ ΠΙΟ ΣΑΘΕΡΕ ΑΠΟΙΚΙΕ…
“ϑμφωνα με τισ ειδόςεισ που μασ μεταδϐθηκαν, πρϐκειται για
μια δϐνηςη οκτώ βαθμών, που θεωρεύται καταςτροφικό, ό ακϐμα
και εννϋα βαθμών, που θεωρεύται ιςοπεδωτικό. την περύπτωςη
αυτό, εύμαςτε μϊρτυρεσ μιασ μερικόσ ό ολικόσ καταςτροφόσ ακϐμα και των πιο ςταθερών κτιρύων...” (οι εφημερύδεσ τησ 10 ησ επτεμβρύου).
Η Ορλεανβύλ, κϋντρο του αλγερινοϑ Σμόματοσ τησ Λ.Δ., “η πιο λετριςτικό πϐλη του κϐςμου” ςϑμφωνα με το ςϑνθημϊ τησ που δικαιολογοϑνταν απϐ την υποςτόριξη που παρεύχε ςτο πρϐγραμμϊ
μασ ϋνα προχωρημϋνο τμόμα του αλγερινοϑ πληθυςμοϑ τησ, ςβόςτηκε απϐ τον χϊρτη εξαιτύασ του ςειςμοϑ τησ 9 ησ επτεμβρύου
και των δονόςεων των επϐμενων ημερών.
Ανϊμεςα ςτουσ χύλιουσ τριακϐςιουσ νεκροϑσ και τουσ χιλιϊδεσ
τραυματύεσ, θρηνοϑμε την απώλεια του μεγαλϑτερου μϋρουσ του
αλγερινοϑ Σμόματοσ. Ο Μωχϊμεντ Νταχοϑ, που ςτϊλθηκε επιτϐπου, δεν ϋχει καταφϋρει ακϐμα να μασ διαβιβϊςει τον ακριβό αριθμϐ εξαιτύασ του διαςκορπιςμοϑ των κατούκων.
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Σα “γαλλικϊ Νϋα”, πιο ενθουςιώδη απϐ ποτϋ, γιϐρταςαν το γεγονϐσ με μια ταινύα μικροϑ μόκουσ που δεύχνει μϐνο τουσ Ευρωπαύουσ, τα φϋρετρϊ τουσ, τουσ ςταυροϑσ τουσ, τουσ παπϊδεσ τουσ,
τουσ επιςκϐπουσ τουσ –ϋνα μπουρλϋςκ που αποςκοπεύ να δεύξει
ϐτι η Αλγερύα εύναι ςτο ςϑνολϐ τησ μια χώρα με γαλλικϐ πληθυςμϐ, καθολικό θρηςκεύα και υψηλϐ βιοτικϐ επύπεδο ϐταν η γη δεν
τρϋμει.
Απϐ την πλευρϊ τησ, η Le Monde τησ 19ησ επτεμβρύου αναφερϐταν ςτη δρϊςη κϊποιων απροςδιϐριςτων “ταραξιών” μεταξϑ των
γηγενών που ϋχουν παραμεύνει ςτην Ορλεανβύλ, η οπούα βρύςκεται υπϐ ςτρατιωτικό κατοχό.
Σο ζότημα τησ ανοικοδϐμηςησ τησ Ορλεανβύλ θϋτει πρϊγματι πολϑ ςοβαρϊ προβλόματα.
Όςη κι αν εύναι η εχθρϐτητα του αλγερινοϑ λετριςτικοϑ Σμόματοσ
και των ςτοιχεύων που επηρεϊζει απϋναντι ςτην ανϋγερςη αϐριςτων νϋο-Κορμπυζιϋ ςυγκροτημϊτων κατοικιών-ςτρατώνων, εύναι φανερϐ ϐτι ςτο ςημερινϐ ςτϊδιο τησ δρϊςησ μασ μια ςοβαρό
κριτικό αυτόσ τησ ιδιαύτερα καταςτροφικόσ μορφόσ αρχιτεκτονικόσ δεν μπορεύ να υποςτηριχθεύ τη ςτιγμό που ςαρϊντα χιλιϊδεσ
ϊνθρωποι περιμϋνουν ϋνα οποιοδόποτε καταφϑγιο απϐ την κυβϋρνηςη.
Αλλϊ θα πρϋπει να αντιταχθοϑμε αποφαςιςτικϊ ςτο επύςημο
ςχϋδιο τησ ανοικοδϐμηςησ των γηγενών κατοικιών ϋξω απϐ την
πϐλη, ςτην εκκαθαριςμϋνη θϋςη τησ οπούασ θα ανεγειρϐταν αργϐτερα μια καινοϑρια πϐλη αποκλειςτικϊ ευρωπαώκό.
Σο αλγερινϐ Σμόμα καταγγϋλλει ςυνεχώσ αυτϋσ τισ διακρύςεισ και
προωθεύ ομϐφωνα την αντύςταςη ενϊντια ςτο προςχεδιαςμϋνο
γκϋτο.

“ΜΕ ΚΛΕΙΣΑ ΜΑΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΖΨ ΣΑ ΠΑΝΣΑ
ΣΟ PRINTEMPS”
αν ςόμερα πριν απϐ ενενόντα χρϐνια, ςτισ 28 επτεμβρύου 1864,
η Διεθνόσ Ϊνωςη Εργαζομϋνων ςυνεδρύαζε για πρώτη φορϊ.
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Η ΑΠΙΜΕΝΗ ΝΕΟΣΗΣΑ
Ο Πιερ-Ζοϋλ Μπερλϋ που, ςτισ 23 Αυγοϑςτου, μετϊ απϐ ϋνα μεθϑςι ςε ϋνα διαμϋριςμα τησ οδοϑ Ντωφύν, χτϑπηςε ϋναν απϐ τουσ
ςυντρϐφουσ του με ϋνα μπουκϊλι, δεν ανόκε πλϋον ςτη Λετριςτικό Διεθνό μετϊ τη ςειρϊ διαγραφών του επτεμβρύου του 1953
(εξϊλειψη ςτοιχεύων με φαςιςτικϋσ τϊςεισ ό απλώσ αχρεύων). Ψςτϐςο, το κόρυγμα που δημοςιεϑτηκε ωσ ςυνόθωσ απϐ την L’
Aurore (“Όλοι αυτού οι αποτυχημϋνοι και ανύκανοι δεν μποροϑν να
ζόςουν παρϊ μϐνο απϐ τισ επιχορηγόςεισ των φύλων και ςυγγενών τουσ” κ.λπ.) δεν πρϋπει να αποςπϊςει την προςοχό μασ απϐ
τουσ πραγματικοϑσ υπϐλογουσ, αυτοϑσ που διατηροϑν την κοινωνικό ζωό μϋςα ςτη φτώχεια την οπούα μαρτυροϑν διϊφορα
τϋτοια γεγονϐτα: μεταξϑ αρκετών ϊλλων, τουσ λακϋδεσ τησ L’
Aurore (ϐλουσ αυτοϑσ τουσ αποτυχημϋνουσ και ανύκανουσ που δεν
μποροϑν να ζόςουν παρϊ μϐνο απϐ τισ επιχορηγόςεισ του Μπουςϊκ…).
Θεωροϑμε εξύςου αξιοκαταφρϐνητεσ τισ αςτικϋσ αξύεσ τησ εκμετϊλλευςησ, τισ οπούεσ υπεραςπύζεται με τον πιο αδιϊλλακτο τρϐπο η L’ Aurore, και τη χυδαιϐτητα μιασ νεολαύασ αςυνεύδητησ
–αςυνεύδητησ μϋχρι το ςημεύο να αγνοεύ αυτό την εκμετϊλλευςη
και το μικρϐ ελεϑθερο πεδύο που αφόνει ςτισ χρεοκοπημϋνεσ ακολαςύεσ.
Αυτϐ το τεϑχοσ του Potlatch ςυντϊχθηκε απϐ τουσ:
Βϋρα, Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

ΕΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΜΟΓΡΑΥΟΙ
Καθώσ ϐλοι οι πϐροι τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ χρηςιμοποιοϑνται
για την παροχό βοόθειασ ςτουσ αλγερινοϑσ ςυντρϐφουσ μασ, το
Potlatch θα κυκλοφορεύ μϐνο μύα φορϊ το μόνα για απροςδιϐριςτο χρονικϐ διϊςτημα. Αντύθετα, ο αριθμϐσ των αντιτϑπων θα
διατηρηθεύ ςτο ςημερινϐ επύπεδο, ςυμπεριλαμβϊνοντασ τισ καινοϑριεσ διευθϑνςεισ που παραλόφθηκαν, ιδύωσ απϐ το εξωτερικϐ,
μετϊ το τελευταύο τεϑχοσ. Οι ςυνδρομητϋσ μασ απϐ την Ορλεανβύλ
θα πρϋπει να απευθϑνονται ςτον Μωχϊμεντ Νταχοϑ, ςτην καινοϑρια ϋδρα του αλγερινοϑ Σμόματοσ τησ Λ.Δ., που θα αναλϊβει
να διαβιβϊςει αυτϐ το δελτύο πληροφϐρηςησ ςτουσ επιζώντεσ.
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Ο κϑριοσ Αντρϋ-Υρανκ Κονϐρ, οδϐσ Ντυγκαύ-Σρουϋν 15, Παρύςι –ο
οπούοσ αποκλεύςτηκε ςτισ 29 του περαςμϋνου Αυγοϑςτου– μασ
ϋςτειλε την αυτοκριτικό του για δημοςύευςη: “Ενώ όμουν αναμφύβολα ακϊθαρτοσ, εύχα την ανεντιμϐτητα να γύνω μϋλοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ. Ενώ αιςθανϐμουν απολϑτωσ ανϊξιοσ, δϋχτηκα να αναλϊβω τα καθόκοντα του αρχιςυντϊκτη του Potlatch.
Προςπϊθηςα να κερδύςω τη φιλύα ανθρώπων πιο καθαρών απϐ
μϋνα και δεν ϋλπιζα παρϊ μϐνο ςε μια μϊταιη δϐξα. Ενώ αιςθανϐμουν ανύκανοσ, τελικϊ, να μην αποδειχθώ ανϊξιοσ τησ αποςτολόσ
που μου εύχε ανατεθεύ, επιχεύρηςα να μεταςτρϋψω τη Διεθνό ςε
υποδεϋςτερουσ ςκοποϑσ, ςκοποϑσ που δεν πρϋπει –το αναγνωρύζω ςόμερα– να γύνουν δικού τησ με οποιοδόποτε τύμημα.
[Κεύμενο αυτοκριτικόσ του Α.-Υ. Κονόρ]

Γνωρύζω καλϊ τώρα –χϊρη ςτη λετριςτικό εμπειρύα απϐ την
οπούα ϊντληςα παρϐλα αυτϊ κϊποια διδϊγματα– ϐτι η ζωό μασ
εκτυλύςςεται πϊνω ςε αυτό τη γη. Εδώ εύναι που πρϋπει να δημιουργόςουμε, να αγαπόςουμε, να ζόςουμε. Αλλϊ η πνευματιςτικό
περιπϋτεια, εϑκολη και μϊταιη, με γοότευε πϊντα εξαιτύασ τϐςο
τησ ευκολύασ ϐςο και τησ ματαιϐτητϊσ τησ. Η ακινηςύα των ειδώλων με ελκϑει, ϐπωσ και το μακϊριο ϐνειρο του μοναχικοϑ ονειροπϐλου. Προςπϊθηςα λοιπϐν, γι’ αυτοϑσ τουσ ειδεχθώσ προςωπικοϑσ λϐγουσ παρηγοριϊσ, να πεύςω οριςμϋνουσ λετριςτϋσ να
επιδιώξουν τον ύδιο ςτϐχο με μϋνα. Η ανικανϐτητϊ μου για καθαρϐτητα, ο εγωιςμϐσ μου, η ματαιοδοξύα μου ϋγιναν ϋτςι γρόγορα
φανερϋσ.
Για τουσ λϐγουσ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω, δεν μπορώ λοιπϐν
παρϊ να αναγνωρύςω ωσ δύκαιη την ποινό που με ϋπληξε. Δεν ϋχω
παρϊ μϐνο ϋνα παρϊπονο: ϐτι οι βλακώδεισ νϐμοι αυτόσ τησ χώρασ δεν επϋτρεψαν μια πιο αυςτηρό ποινό. Ευτυχώσ, ϋχω τη βεβαιϐτητα ϐτι η Λ.Δ. θα τουσ αλλϊξει ςϑντομα.”
Α.-Υ. Κονϐρ

ΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΔΤ
τισ 25 επτεμβρύου 1951, ο Ζιλ Ζ. Βολμϊν ολοκλόρωςε την ταινύα του Η Αντιϋννοια, που παραμϋνει απαγορευμϋνη απϐ τη γαλλικό Λογοκριςύα.
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ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
Οϑτε την ειρόνη ςασ. Οϑτε την ελευθερύα ςασ.
Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ. Δικτατορύα του προλεταριϊτου.
Σο πϋμπτο τεϑχοσ τησ επιθεώρηςησ Λετριςτικό Διεθνόσ θα
κυκλοφορόςει ςτο Παρύςι τον Ιανουϊριο του 1955.

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

23 Οκτωβρύου 1954

13

Σεύχοσ 13 – 23 Οκτωβρύου 1954

ΣΟ “ΔΙΚΣΤΟ ΜΠΡΕΣΟΝ” ΚΑΙ ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ
ΣΨΝ ΚΟΚΚΙΝΨΝ
Ο Μπρετϐν και οι φτωχού φύλοι του απϊντηςαν ςτην προκόρυξό
μασ τησ 7ησ Οκτωβρύου αποκαλϑπτοντασ τη “μοςχοβύτικη υπακοό” τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ. Σουλϊχιςτον αυτϐ μαθαύνουμε
απϐ ϋνα ϊρθρο που δημοςιεϑτηκε ςτην Figaro Littéraire τησ 22ησ
Οκτωβρύου, διϐτι οι ύδιοι ϊνθρωποι, υπερβολικϊ δειλού για να εκδηλωθοϑν ςτη αρλβύλ, όταν επύςησ υπερβολικϊ δειλού για να μασ
κοινοποιόςουν ϋνα φυλλϊδιο που δημοςιεϑτηκε εναντύον μασ.
Παραβλϋποντασ το αύςθημα αηδύασ που εμπνϋουν τα ϋξι ϊτομα
(ονϐματι Μπεντουϋν, Γκολντφϋιν, Αντϊι, Λεγκρϊν, υςτϋρ, Σουαγιϊν) τα οπούα, καθώσ όταν παρϐντα ςτη ςυζότηςη τησ 3 ησ Οκτωβρύου, γνώριζαν την πραγματικό θϋςη μασ, δεν μποροϑμε παρϊ να
γελϊςουμε με αυτϐν τον γεροντικϐ θυμϐ. Και με αυτό την προφϑλαξη.
χετικϊ με την πιθανό ςυμμετοχό μασ ςε κϊποια Ν.K.V.D., θεωροϑμε αναξιοπρεπό οποιαδόποτε διϊψευςη απϋναντι ςε αςτοϑσ
ιεροεξεταςτϋσ ϐπωσ ο Αντρϋ Μπρετϐν ό ο Σζϐζεφ Μακϊρθυ. Επιπλϋον, εύναι αλόθεια ϐτι κϊτω απϐ περιςτϊςεισ που απαιτοϑν μια
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επιλογό θα βριςκϐμαςταν φυςικϊ ςτο πλϊι αυτών των “μοςχοβιτών” ενϊντια ςτα αφεντικϊ τουσ και τουσ πιθόκουσ των αφεντικών τουσ.
ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ

MΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
Μπρετϐν, νεαρού ςϑντροφοι του Μπρετϐν, κϊντε μια καλό κύνηςη
–μια ωραύα χειρονομύα: τεύλτε μασ ϋνα αντύγραφο του φυλλαδύου ϐπου μασ βρύζετε. Μην φοβϊςτε. Δεν θα ςασ χτυπόςουμε. Εύναι
μϐνο για να γελϊςουμε. Μασ αρϋςει πολϑ το ςτιλ ςασ.

ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Μετϊ απϐ ςυζητόςεισ που ξεκύνηςαν πρϐςφατα ςτο Παρύςι, ϋνα
Ελβετικϐ Σμόμα τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ ςχηματύςτηκε ςτισ 20
Οκτωβρύου.
Διεϑθυνςη: αρλ-Εμύλ Μερινϊ, Υλορεϊλ 3, Λωζϊννη (Βω), Ελβετύα.

ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΟΝ ΑΡΦΙΤΝΣΑΚΣΗ ΣΗ COMBAT
Κϑριε,
Λϐγω τησ εμπλοκόσ μασ ςτο ϊρθρο με τύτλο “Σα εκατϐ χρϐνια τησ
αρλβύλ” (Combat τησ 21ησ Οκτωβρύου), ςασ παρϋχουμε τισ ακϐλουθεσ διευκρινύςεισ:
Δεν υπϊρχουν “διαφορϋσ” μεταξϑ ςουρρεαλιςτών και λετριςτών
ςε ςχϋςη με το ςκϊνδαλο τησ αρλβύλ. Απλώσ μια ϐψιμη αποςταςύα ϐλων των ςουρρεαλιςτών και η αποκόρυξη απϐ οριςμϋνουσ εξ
αυτών τησ προηγοϑμενησ υπογραφόσ τουσ ςε ϋνα κεύμενο, ουςιαςτικϊ μαρξιςτικϐ.
Δεν θϋλουμε να παύξουμε τον ρϐλο του διαςκεδαςτό ςτισ λογοτεχνικϋσ ό ϊλλεσ τελετουργύεσ αυτοϑ του καθεςτώτοσ. Ο ςουρρεαλιςμϐσ, ειδικϊ, αξιοπούηςε επύ μακρϐν αυτό τη φλϋβα. Δεν απολαμβϊνουμε πλϋον καθϐλου τη γοητεύα τησ ακύνδυνησ φαςαρύασ.
το πλαύςιο αυτϐ, οφεύλουμε να παραδεχτοϑμε ϐτι “ξεχϊςαμε τον
Ρεμπώ”.
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“Υωνϊξτε δυνατϊ, ουρλιϊξτε, λυςςομανόςτε”, ςυμβουλεϑει ο
ςυγγραφϋασ αυτοϑ του ϊρθρου τουσ “αυτϊρεςκουσ που χαλϊνε
τη γιορτό”, ϐπωσ εύμαςτε εμεύσ. Γνωρύζουμε την ευχϊριςτη αναποτελεςματικϐτητα ϐλων αυτών.
Η γιορτό ςυνεχύζεται, και εύμαςτε βϋβαιοι ϐτι θα ςυμμετϊςχουμε
μια μϋρα ςτην πιο ςοβαρό διακοπό τησ.
21 Οκτωβρύου 1954
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Βολμϊν, Ντεμπϐρ

Ο ΜΠΑΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΙΚΟ ΦΨΡΙ ΙΔΗΡΟΤΝ
ΠΑΡΑΠΕΣΑΜΑ
Ο Σςϊπλιν, ςτο πρϐςωπο του οπούου καταγγεύλαμε όδη απϐ το
θορυβώδεσ ανϋβαςμα των Υώτων τησ Ρϊμπασ “τον καπηλευτό
των ςυναιςθημϊτων, τον πρωτοψϊλτη του πϐνου”, ςυνεχύζει τισ
αγαθοεργύεσ του. Δεν αποτελεύ ϋκπληξη ϐτι τον βλϋπουμε να πϋφτει ςτην αγκαλιϊ του αποκρουςτικοϑ αβϊ Πιερ για να του μεταβιβϊςει τα “προοδευτικϊ” χρόματα του Βραβεύου Ειρόνησ.
Σο ςϑνολο αυτοϑ του κϐςμου ϋχει αναλϊβει το ύδιο καθόκον: να
εκτρϋψει ό να αποκοιμύςει τισ πιο επιτακτικϋσ διεκδικόςεισ των
μαζών.
Η διατηροϑμενη δυςτυχύα εξαςφαλύζει ϋτςι τη διαφόμιςη ϐλων των εμπορικών ςημϊτων: απϐ αυτόν κερδύζουν η MetroParamount του Σςϊπλιν και τα κουπϐνια του Βατικανοϑ.

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΙΑ ΑΤΣΑΠΑΣΗ
Η δεςποινύσ Υρανςουϊζ αγκϊν, απεςταλμϋνη του περιοδικοϑ
Elle ςτην Ιταλύα, ϋγραψε ςτην πραγματεύα τησ για τη Βενετύα ςτισ
11 Οκτωβρύου:
“Μποροϑμε λοιπϐν να μιλόςουμε για τη Βενετύα ςαν μια φθιςικό
μεθυςμϋνη απϐ την τελευταύα τησ πνοό, απϐ το καταδικαςμϋνο
τησ ςώμα, που ρύχνεται μπροςτϊ ςτουσ τουρύςτεσ και ςτουσ εραςτϋσ τησ. Κϊπωσ νοςηρό περιγραφό, πρϋπει να ποϑμε, αλλϊ αρκετϊ κερδοφϐρα διϐτι, αποφεϑγοντασ το παρελθϐν του Γαλϊζιου
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Οδηγοϑ και το παρϐν των επιςκεπτών, προςφεϑγουμε ϋτςι ςε ϋνα
μϋλλον ςουρρεαλιςτικϐ και ποιητικϐ.”
Ϊτςι οι ςουρρεαλιςτϋσ ςυναντοϑν την αφοςύωςη που τουσ αξύζει,
ςτη μικρό λογοτεχνικό τϊξη των μικροαςτών.

ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΕΙΜΟ
την Ορλεανβύλ, ϐπου οι ςκανδαλώδεισ ανιςϐτητεσ ςτη διανομό
τησ βοόθειασ απειλοϑςαν να οδηγόςουν ςε εξϋγερςη τον γηγενό
πληθυςμϐ, ο ϋπαρχοσ Μ. Ντεμπιϊ, που εύχε τολμόςει να υπεραςπιςτεύ τα δικαιώματα των Αλγερινών υπηκϐων, ανακλόθηκε ςτη
Γαλλύα· και η πϐλη καταλόφθηκε απϐ τα C.R.S..
To Αλγερινϐ τμόμα τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ, λιγϐτερο αποδεκατιςμϋνο απ’ ϐςο εύχαν αναφϋρει οι πρώτεσ ειδόςεισ, όταν ςε μεγϊλο βαθμϐ διαςκορπιςμϋνο. Οι λετριςτϋσ που παρϋμειναν εκεύ,
ενιςχυμϋνοι με ςτοιχεύα που ϋφταςαν απϐ το Παρύςι, διεξϊγουν
με αρκετό επιτυχύα μια πολϑ βύαιη προπαγϊνδα.
Αντύθετα, το υποτιθϋμενο επαναςτατικϐ κϐμμα τησ Αλγερύασ, το
M.T.L.D. που εύχε όδη αφόςει αβοόθητα τα κινόματα των λαών
τησ Συνηςύασ και του Μαρϐκου, δεν ϋκανε τύποτα για να αξιοποιόςει μια εξαιρετικϊ ευνοώκό κατϊςταςη.
Αυτϐ το τεϑχοσ του Potlatch ςυντϊχθηκε απϐ τουσ:
Βϋρα, Βολμϊν, Μπερνςτϊιν, Νταχοϑ, Ντεμπϐρ, Υιγιϐν.
Κϊποιοι Βιετναμϋζοι φύλοι μϊσ ζότηςαν να κοινοποιόςουμε ςτουσ
αναγνώςτεσ μασ το παρακϊτω κεύμενο:

ΣΟ ΜΑΡΑΜΠΟΤΝΣΑ ΒΡΤΦΑΣΑΙ ΣΗ ΑΪΓΚΟΝ
Σϊξη ςτον Βορρϊ χωρύσ δικτατορύα. Αναταραχό ςτον Νϐτο που
εύναι υποταγμϋνοσ ςτην αςτυνομύα ενϐσ ςτρατηγοϑ με ϋξι γαλϐνια, διευθυντό νυχτερινοϑ κϋντρου. Ο “εθνικϐσ” ςτρατϐσ μετακινεύται. Σο Μαραμποϑντα βρυχϊται. Δεν ϋχει την ευκαιρύα να δεύξει
τον ηρωιςμϐ του. Εύναι δυςαρεςτημϋνο. Ψςτϐςο, ο κ. Νγκο Ντινχ
Ντιϋμ υποςτηρύζει τον πϐλεμο μϋχρι τϋλουσ. Δεν ϋχει νϐημα. Η
ςϑγχυςη φϋρνει τη ςϑγχυςη. Οι ςτρατηγού του Γαλλικοϑ ςτρατοϑ
ουϊν και Φιν απαιτοϑν τον καταμεριςμϐ τησ εξουςύασ. Ο Να– 70 –

γκύμπ και ο Νϊςερ εύναι πολιτογραφημϋνοι Ωγγλοι; Φρειϊζεται
λύγη λογικό.
Αντιμϋτωπεσ με μια τϋτοια αναταραχό, οι εξϐριςτεσ Βιετναμϋζικεσ
ελύτ –που διαχωρύζονται επιςόμωσ απϐ οριςμϋνουσ φιλϐδοξουσ
εργαςτηριακοϑσ αρουραύουσ και ςτενϐμυαλουσ μαθηματικοϑσ
που ςτεροϑνται εξουςιών– δεν ϋχουν παρϊ μϐνο μύα παρηγοριϊ:
γνωρύζουν ϐτι υπϊρχει ϋνασ ϊνθρωποσ απϐ τον Νϐτο αρκετϊ διορατικϐσ ώςτε να πϊει ςτη Γενεϑη, ςτισ 14 Ιουλύου, και να πει ςτον
Υαμ Βαν Ντονγκ: “Μην γύνετε υπεϑθυνοσ για την παρϊταςη του
πολϋμου. Ο λαϐσ του Βιετνϊμ δεν θα ςασ το ςυγχωροϑςε ποτϋ…”.
Και δημοςύωσ αυτϐσ ο ϊνθρωποσ δόλωςε τον Ιοϑλιο ϐτι μια κυβϋρνηςη ςυναςπιςμοϑ με τον Βορρϊ εύναι το μυςτικϐ για τη ςωτηρύα του Βιετνϊμ. Αυτϐσ ο ϊνθρωποσ βρύςκεται ςτο Παρύςι. Εύναι
ο Σραν Βαν Φουν… Ο μϐνοσ ικανϐσ να πετϑχει μαζύ με τον Φο Σςι
Μινχ την ενϐτητα του Βιετνϊμ και την αληθινό ειρόνη. Γι’ αυτϐ ο
Μπϊο Ντϊι προτιμϊει αντύ γι’ αυτϐν τα μυρμόγκια Μαραμποϑντα.
Ντο Ντουκ Φο

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

30 Νοεμβρύου 1954

14

Σεύχοσ 14 – 30 Νοεμβρύου 1954

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Η Λετριςτικό Διεθνόσ προτεύνει τη δημιουργύα μιασ ςυναρπαςτικόσ δομόσ τησ ζωόσ. Πειραματιζϐμαςτε με ςυμπεριφορϋσ, με μορφϋσ διακϐςμηςησ, αρχιτεκτονικόσ, πολεοδομύασ και επικοινωνύασ
κατϊλληλεσ για να προκαλϋςουν ελκυςτικϋσ καταςτϊςεισ.
Αυτϐ εύναι το αντικεύμενο μιασ αϋναησ διαμϊχησ ανϊμεςα ς’ εμϊσ
και πολλοϑσ ϊλλουσ, τελικϊ αςόμαντουσ διϐτι γνωρύζουμε καλϊ
τον μηχανιςμϐ τουσ και τη φθορϊ του.
Ο ρϐλοσ τησ ιδεολογικόσ αντιπολύτευςησ που αναλαμβϊνουμε
προκϑπτει αναγκαςτικϊ απϐ τισ ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ. ’ εμϊσ εναπϐκειται απλώσ να προετοιμϊςουμε ϋνα κϐμμα λιγϐτερο ό περιςςϐτερο διαυγϋσ και να αναγνωρύςουμε, ςτο ςημερινϐ ςτϊδιο, τα
καθόκοντα και τουσ περιοριςμοϑσ του.
την τελικό τουσ ανϊπτυξη, οι ςυλλογικϋσ καταςκευϋσ που μασ
ευχαριςτοϑν δεν εύναι δυνατϋσ παρϊ μϐνο μετϊ την εξαφϊνιςη
τησ αςτικόσ κοινωνύασ, τησ διανομόσ των προώϐντων εκ μϋρουσ
τησ, των ηθικών αξιών τησ.
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Θα ςυμβϊλουμε ςτην καταςτροφό αυτόσ τησ αςτικόσ κοινωνύασ
επιδιώκοντασ την κριτικό και την καθολικό ανατροπό τησ ιδϋασ
τησ για τισ απολαϑςεισ, καθώσ επύςησ παρϋχοντασ χρόςιμα ςυνθόματα ςτην επαναςτατικό δρϊςη των μαζών.
Για το Potlatch:
Βϋρα, Ζιλ Ζ. Βολμϊν,
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Μ. Νταχοϑ

ΜΙΚΡΟ ΑΥΙΕΡΨΜΑ ΣΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΖΨΗ
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ POTLATCH;
1. Ϊνασ οβιετικϐσ κατϊςκοποσ, βαςικϐσ ςυνεργϐσ των Ρϐζενμπεργκ, που ανακαλϑφθηκε το 1952 απϐ το F.B.I.;
2. Μια πρακτικό υπϋρμετρησ δωρεϊσ που προςκαλεύ ςε ϊλλεσ δωρεϋσ για αντϊλλαγμα και αποτελοϑςε το θεμϋλιο μιασ οικονομύασ
τησ προ-Κολομβιανόσ Αμερικόσ;
3. Μια λϋξη κενό νοόματοσ που επινοόθηκε απϐ τουσ λετριςτϋσ
για να ονομϊςουν μια απϐ τισ εκδϐςεισ τουσ;
(οι απαντόςεισ ςτο τεϑχοσ 15)
[Κεύμενο των ςουρρεαλιςτών]

τισ 29 Νοεμβρύου κϊποιοι από τουσ ανθρώπουσ μασ, αρπϊζοντασ
τελικϊ ςτον δρόμο ϋναν από τουσ υπογρϊφοντεσ του φυλλαδύου
που μασ εύχε αφιερώςει ο κ. Αντρϋ Μπρετόν ςτισ αρχϋσ Οκτωβρύου,
πόραν ςτην κατοχό τουσ αυτό το φυλλϊδιο.
Παραδύδουμε ςτουσ αναγνώςτεσ μασ ολόκληρο το κεύμενο του
ςουρρεαλιςτικού λύβελου, του οπούου η κύρια αμφιλεγόμενη πρωτοτυπύα εύναι ότι κυκλοφόρηςε κρυφϊ, καθώσ ο κ. Μπρετόν και οι
φύλοι του επιδύωξαν απερύςκεπτα να μασ εμποδύςουν με κϊθε τρόπο να μϊθουμε το περιεχόμενό του.
Σύτλοσ: ΓΝΨΣΕ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΚΟΛΠΟΤ
“Για να μπορϋςει να αναληφθεύ μια κοινό δρϊςη, εύναι απαραύτητο να διαπνϋονται οι ςυνϋταιροι απϐ τισ ύδιεσ προθϋςεισ και κανϋνασ να μην ϋχει βϊςιμουσ λϐγουσ να περιφρονεύ τον ϊλλον. Εύχαμε
καταλόξει, ϐχι χωρύσ επιφυλϊξεισ, να εξετϊςουμε, ςε ςυνεννϐηςη
με τη Λετριςτικό Διεθνό (!;) μια δρϊςη ςτο πλαύςιο του εορτα– 74 –

ςμοϑ των εκατϐ χρϐνων απϐ τη γϋννηςη του Ρεμπώ. Η πρώτη
ενϋργεια θα όταν μια προκόρυξη τυπωμϋνη ςτο μπροςτινϐ μϋροσ
αυτοϑ του φυλλαδύου.
Αυτό η προκόρυξη εύχε μϐλισ δημοςιευθεύ ϐταν λϊβαμε το τεϑχοσ
12 του Potlatch, οργϊνου των λετριςτών, με ημερομηνύα 28 επτεμβρύου 1954, ϐπου μπορεύ κανεύσ να διαβϊςει:
(το ςημεύο αυτό παρατύθεται η αυτοκριτικό του Α.-Υ. Κονόρ που
δημοςιεύτηκε πρϊγματι ςτο τεύχοσ 12.)
Δεν θα αναλϊβουμε να αποφαςύςουμε ποιοσ αποδεικνϑεται πιο
ποταπϐσ, ο ςυγγραφϋασ αυτόσ τησ επιςτολόσ ό εκεύνοι που ςυμφώνηςαν να την δημοςιεϑςουν. Προκαλοϑν εξύςου την αηδύα. Σο
γεγονϐσ ϐτι αποκηρϑςςουν τισ δεςμεϑςεισ τουσ μερικϋσ μϋρεσ αργϐτερα δεύχνει κατ’ αρχϊσ ϐτι η μούρα του Ρεμπώ μετρϊει γι’ αυτοϑσ πολϑ λιγϐτερο απϐ τη δικό τουσ δημοςιϐτητα, ϐςο επαύςχυντα κι αν εύναι τα χρηςιμοποιοϑμενα μϋςα. Γι’ αυτοϑσ, ο ςκοπϐσ τα δικαιολογεύ. Κανϋνασ δεν θα εκπλαγεύ απϐ το γεγονϐσ ϐτι
παραποιοϑν ςτη ςυνϋχεια διϊφορεσ φρϊςεισ. Σο ύδιο κϊνουν και
με τον Λϋνιν, του οπούου τα λϐγια διαςτρεβλώνουν*, αποδεικνϑοντασ ϋτςι πϋρα απϐ κϊθε αμφιβολύα ϐτι ςτεροϑνται ακϐμα και τησ
πιο ςτοιχειώδουσ αύςθηςησ αφοςύωςησ προσ τισ ιδϋεσ, που αποτελοϑςε ακριβώσ το κϑριο γνώριςμα του μεγϊλου Ρώςου επαναςτϊτη και εξακολουθεύ να χαρακτηρύζει κϊθε γνόςιο επαναςτϊτη.
Εφϐςον απουςιϊζει αυτό η αφοςύωςη, δεν απομϋνει τύποτα εκτϐσ
απϐ ςταλινικϊ ςκουπύδια. Απϐ ϋνςτικτο, οι ϊνθρωποι τησ διαςταϑρωςησ ατωντϊν θα αναγνωρύςουν ςτο πρϐςωπϐ τουσ ϊτομα που τουσ παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ. Ασ μασ επιτραπεύ,
ωςτϐςο, ςτην περύπτωςη που η Κεντρικό Επιτροπό, με ϐλα τα
καθημερινϊ τησ καθόκοντα, δεν βρει τον χρϐνο να εξετϊςει την
περύπτωςό τουσ, να ςυςτόςουμε θερμϊ την ευμενό προςοχό τησ
*

θμείωςθ του κ. Μπρετόν: «ε ζνα ςχζδιο κοινισ προκιρυξθσ οι λετριςτζσ
είχαν ςυμπεριλάβει ζνα τροποποιθμζνο κείμενο του Λζνιν, χωρίσ να το αναφζρουν ωσ τζτοιο: “ε μια κοινωνία που κεμελιώνεται ςτθν πάλθ των τάξεων, δεν κα μποροφςε να υπάρξει αμερόλθπτθ λογοτεχνικι ιςτορία”. Δεν
είχαν καμία δυςκολία να παραδεχτοφν ότι είχαν αντικαταςτιςει τθ λζξθ
“επιςτιμθ” του πρωτότυπου (;) κειμζνου με τισ λζξεισ “λογοτεχνικι ιςτορία”
και, ςυνεπαρμζνοι από αυτι τθν ωραία κίνθςθ, παρακζτουν τουσ εαυτοφσ
τουσ ςε ζναν πρόςφατο λίβελο αντικακιςτώντασ με τθ ςειρά τθσ τθ “λογοτεχνικι ιςτορία” με τον όρο “κριτικι ιςτορία”: ποιοι είναι οι πλαςτογράφοι;»
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ςε αυτοϑσ τουσ μαθητευϐμενουσ που εύναι τϐςο καλϊ προικιςμϋνοι για τον ρϐλο των μαρτϑρων ςε δύκεσ του εύδουσ που αναπτϑχθηκε μια για πϊντα ςτη Μϐςχα.
Μια καριϋρα ανϊλογη με τα μϋςα τουσ ανούγεται μπροςτϊ τουσ.
Καλό τϑχη!”
Τπογραφϋσ: Αντϊι, Βαλϐρμπ, Γκολντφϋιν, Λεγκρϊν, Λεμπρετϐν,
Μιτρϊνι, Μπεναγιοϑν, Μπεντουϋν, Μπρετϐν, Νταξ, Οπενχϊιμ, Πϊαλεν, Περϋ, Πιερ, Ρεγκλ, εγκϋρ, υςτϋρ, Σουαγιϊν, Υλαμϊν.
Αρκούμαςτε ςόμερα να δημοςιεύςουμε τισ καταγγελύεσ του κ.
Μπρετόν και να παραπϋμψουμε τουσ ςυντρόφουσ μασ να ξαναδιαβϊςουν ολόκληρη τη ςυλλογό τησ ουρρεαλιςτικόσ Επανϊςταςησ
που, προσ το τϋλοσ του πρώτου τετϊρτου αυτού του αιώνα, αποτελούςε ϋνα ευφυϋσ και αξιϋπαινο εγχεύρημα.

ΠΡΟ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ POTLATCH
Μπορεύ κανεύσ να αποκτόςει πρϐςβαςη ςε ολϐκληρη τη ςυλλογό
του Potlatch ςτην οδϐ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32. Οι επιςκϋπτεσ παρακαλοϑνται να απευθϑνονται χωρύσ φϐβο ςτον φύλο μασ αρλ
Γκουγκλιελμετύ, ο οπούοσ δεν παραμορφώθηκε απϐ κϊποιο λετριςτικϐ ξυρϊφι, ϐπωσ φημολογεύται, αλλϊ απϐ το λεωφορεύο που
εμφανύςτηκε απροςδϐκητα ςε αυτό τη διεϑθυνςη ςτισ 15 Αυγοϑςτου.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ
Η Λετριςτικό Διεθνόσ θα παρουςιϊςει την ερχϐμενη ϊνοιξη δϑο
εκθϋςεισ:
ΜΕΣΑΓΡΑΥΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
– απϐ τισ 9 ωσ τισ 21 Απριλύου 1955 ςτη Λιϋγη, ςτην γκαλερύ
Μπουτύκ, οδϐσ Σετ-ντε-Μπεφ 6
– απϐ τισ 25 Απριλύου ωσ τισ 6 ΜαϏου 1955 ςτισ Βρυξϋλλεσ, ςτην
γκαλερύ Ντυτιγιϋλ, οδϐσ Εςκαλιϋ 6.
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ΤΝΟΧΗ ΣΟΤ 1954
Οι μεγϊλεσ πϐλεισ ευνοοϑν τον αποπροςανατολιςμϐ που ονομϊζουμε περιπλϊνηςη. Η περιπλϊνηςη εύναι μια τεχνικό ϊςκοπησ
μετακύνηςησ. Θεμελιώνεται ςτην επύδραςη του διακϐςμου.
Όλα τα ςπύτια εύναι ϐμορφα. Η αρχιτεκτονικό πρϋπει να γύνει ςυναρπαςτικό. Δεν θα μποροϑςαμε να αναλϊβουμε μικρϐτερα καταςκευαςτικϊ εγχειρόματα.
Η νϋα πολεοδομύα εύναι αδιαχώριςτη απϐ αναπϐφευκτεσ, ευτυχώσ, οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ανατροπϋσ. Μποροϑμε να πιςτεϑουμε ϐτι οι επαναςτατικϋσ απαιτόςεισ μιασ εποχόσ ςυναρτώνται με την ιδϋα που ϋχει αυτό η εποχό για την ευτυχύα. Επομϋνωσ, η ϋμφαςη ςτισ διαςκεδϊςεισ δεν εύναι αςτεύο.
Τπενθυμύζουμε ϐτι το ζότημα εύναι να επινοόςουμε νϋα παιχνύδια.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

22 Δεκεμβρύου 1954

15

Σεύχοσ 15 – 22 Δεκεμβρύου 1954

ΣΟ ΑΝΘΟ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ϊχοντασ ξεκινόςει επύ διακυβϋρνηςησ του τρατϊρχη Πεταύν, η
μϐδα τησ νεολαύασ ςτη Γαλλύα εξακολουθεύ να αναπτϑςςεται. Ϊνασ εκπληκτικϐσ υπερθεματιςμϐσ μοιϊζει να καθιςτϊ την τρυφερό ηλικύα ςημεύο αναφορϊσ για τισ καριϋρεσ τησ εκχρηματιςμϋνησ
διανϐηςησ. Σο πρϐβλημα εύναι ϐτι οι φορεύσ των παλιών αξιών δεν
ξϋρουν πώσ να εξαςφαλύςουν τη διαδοχό: οι ςουρρεαλιςτϋσ, οι
παπϊδεσ, οι μυθιςτοριογρϊφοι του μϋλλοντοσ λεύπουν.
Οι νεαρού υποψόφιοι γύνονται λοιπϐν ευνοώκϊ αποδεκτού. τη ςϑνταξη τησ Combat ό τησ Figaro ϋχουν την ευκαιρύα τουσ και τη
ςτόλη τουσ. Ϊνασ ϋμποροσ ζωγραφικών ϋργων ςαν τον αρπαντιϋ
τοϑσ αφιερώνει μια ϋκθεςη –χωρύσ να αναφϋρεται ςε οποιαδόποτε εικαςτικό γραμμό. Ο ϐροσ “νϋοσ” απαιτεύται ωςτϐςο για τη διαφόμιςη. Εύναι αρκετϐσ για να εγεύρει το ενδιαφϋρον ό τουλϊχιςτον να το αναπληρώςει.
Εξϊλλου, ϐλα ϐςα παρουςιϊζονται ςυνιςτοϑν μια τϋλεια μετριϐτητα. Οι νϋοι, γνωρύζοντασ το παραδϊκι που προςφϋρεται, παρϋχουν απλώσ το ζητοϑμενο εμπϐρευμα. Πιο αφηρημϋνοι απϐ τισ
αυθεντύεσ του αφηρημϋνου, ςουρρεαλιςτϋσ-πνευματιςτϋσ κϊτω
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απϐ τη λιβρϋα του Ντεντϋ-των-Ειδυλλύων, αραγκονύζονται ςυντροφιϊ με την C.N.E.. Καλπϊζουν ατϊραχα ςτα πεπατημϋνα μονοπϊτια και κομύζουν περιοδικϊ το ςχϋδιο ό το αντύγραφο χρόςησ. Σο ψυχολογικϐ μυθιςτϐρημα ϋχει τουσ Βενιαμύν του, οι ναϏφ
ϋχουν τουσ δικοϑσ τουσ καλοϑσ μαθητϋσ. Δεν υπϊρχει φϐβοσ αχαριςτύασ: κατϋκτηςαν με τϐλμη την αργκϐ και την τζαζ.
“Νεανικϊ περιοδικϊ” εμφανύζονται για να υπεραςπιςτοϑν τισ επαναςτατημϋνεσ αξύεσ τησ εφηβεύασ και τησ προεφηβεύασ. Οι πιο
ειλικρινεύσ επιςημαύνουν τον Μεγϊλο Μωλν. Αλλϊ μολονϐτι μια
οριςμϋνη αριςτερϊ τα πηγαύνει ακϐμα αρκετϊ καλϊ (ΜαντϋσΥρανσ, εδώ εύμαςτε), οι εφημερύδεσ που ϋχουν μια παθητικό φαςιςτικό ςτϊςη, εν αναμονό ενϐσ ηγϋτη, εύναι οι πιο ανθεκτικϋσ και
οι καλϑτερα αμειβϐμενεσ.
Σο ςτρογγυλϐ θϋατρο περιςτρϋφεται καλϊ. Ϊνασ Καφκαντϊμοφ,
ϋνασ Ιονϋςκο-Μώμοσ (Ionesco-le-Momo) μεταφρϊζουν και ςκηνοθετοϑν.
Ευτυχώσ η πούηςη, με εξαύρεςη το ξεπϋραςμϊ τησ ςτα ςονϋτα των
Lettres Françaises, θανατώθηκε μετϊ τισ προκλόςεισ τησ ονοματοποιητικόσ πούηςησ. Ομούωσ, ςτον κινηματογρϊφο η λϋπρα τησ
πρωτοπορύασ εξαλεύφθηκε απϐ τισ ακραύεσ εκδηλώςεισ των λετριςτών. Αλλϊ οπουδόποτε αλλοϑ το πανηγϑρι ςυνεχύζεται, τα μετϊλλια απονϋμονται.
Αυτϊ τα ϊθλια αποτελϋςματα εύναι αναπϐφευκτα. Η νεολαύα, που
δεν υπόρξε ποτϋ μια δϑναμη παρϊ μϐνο για τη ςϑςταςη φαςιςτικών πολιτοφυλακών, δεν μπορεύ να προςφϋρει τύποτα ςτα ςτελϋχη και ςτισ ςταθερϋσ μορφϋσ που τησ ζητϊνε να αποκαταςτόςει.
Μϊταια οι νϋοι, με τα πιςτοποιητικϊ γϋννηςησ ςτο χϋρι, χαιρετύζουν το δεκϊκισ χιλιοςτϐ υποπροώϐν του Σζϋιμσ Σζϐυσ ό τη ριζοςπαςτικό-ςοςιαλιςτικό επανϊςταςη: τα πεδύα εξαντλόθηκαν, το
ύδιο και το καθεςτώσ.
Οι μϐνεσ ςοβαρϋσ απαντόςεισ, ςε κϊθε ηλικύα, θεμελιώνονται ςε
οριςμϋνα γνωςτϊ ςυςτόματα, αλλϊ το ζότημα δεν εύναι να τα ειςϊγουμε ςτη ςυζότηςη, καθώσ ςηματοδοτοϑν το αμεύλικτο τϋλοσ
τησ. ε αυτϋσ τισ ςοβαρϋσ απαντόςεισ προςφϋρουμε το μερύδιϐ
μασ και την υποςτόριξό μασ.
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ POTLATCH; (ΑΠΑΝΣΗΕΙ)
Οι πιο διαδεδομϋνεσ απαντόςεισ εκφρϊζονται απϐ την τρύτη υπϐθεςη: λϋξη κενό νοόματοσ (Franc-Tireur, Καμϑ κ.λπ.) και την πρώτη υπϐθεςη: ςοβιετικόσ κατϊςκοποσ (Aspects de la France, Μπρετϐν, Γ. Μολλϋ κ.λπ.).
Παρϐλα αυτϊ, οριςμϋνοι απϐ τουσ επιςτολογρϊφουσ μασ υποςτηρύζουν ευθαρςώσ τη δεϑτερη εκδοχό: υπϋρμετρη δωρεϊ.
Εύναι ανώφελο λοιπϐν να ςταθοϑμε ςε αυτϐ το πρϐβλημα, το οπούο εύναι τϐςο ςυγκεχυμϋνο ϐςο και ϐλα τα προβλόματα που
προςποιεύται ϐτι θϋτει αυτό η κοινωνύα. Και ςε μια λϑςη τϐςο εξϐφθαλμη ϐςο και ϐλεσ οι υπϐλοιπεσ.

ΜΙΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΖΨΗ
Δημοςιεύουμε ςόμερα οριςμϋνα αποςπϊςματα από το βιβλύο του
Ωςγκερ Γιορν Εικϐνα και Μορφό ςχετικϊ με την αρχιτεκτονικό και
το μϋλλον τησ, ϋνα πρόβλημα που δεν ϋχουμε ςταματόςει να αναδεικνύουμε εδώ (βλ. ιδύωσ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΝΗΣΗ ςτο τεύχοσ 4
του Potlatch και ΟΙ ΟΤΡΑΝΟΞΤΣΕ ΑΠΟ ΣΗ ΡΙΖΑ ςτο τεύχοσ 5).
Μεταφρϊςαμε την πρόςφατη ιταλικό ϋκδοςη που μασ ϋςτειλε ο
Ωςγκερ Γιορν. Ϊχει μεταφραςτεύ με τη ςειρϊ τησ από τα δανικϊ.
Η χρηςιμϐτητα και η λειτουργύα θα αποτελοϑν πϊντα το ςημεύο
αφετηρύασ κϊθε κριτικόσ ςχετικϊ με τη μορφό. Σο ζότημα εύναι
απλώσ να μεταςχηματύςουμε το πρϐγραμμα του Λειτουργιςμοϑ.
…Οι λειτουργιςτϋσ αγνοοϑν την ψυχολογικό λειτουργύα τησ ατμϐςφαιρασ… Η εμφϊνιςη των καταςκευών και των αντικειμϋνων που χρηςιμοποιοϑμε και μασ περιβϊλλουν ϋχει μια λειτουργύα
ανεξϊρτητη απϐ την πρακτικό τουσ χρόςη.
…Οι ορθολογιςτϋσ λειτουργιςτϋσ, εξαιτύασ των ιδεών τουσ για την
τυποπούηςη, φαντϊςτηκαν ϐτι θα μποροϑςαμε να φτϊςουμε ςε
οριςτικϋσ, ιδανικϋσ μορφϋσ των διϊφορων αντικειμϋνων που ενδιαφϋρουν τον ϊνθρωπο. Η ςημερινό εξϋλιξη δεύχνει ϐτι αυτό η
ςτατικό αντύληψη εύναι εςφαλμϋνη. Πρϋπει να φτϊςουμε ςε μια
δυναμικό αντύληψη των μορφών, πρϋπει να αποδεχτοϑμε την αλόθεια ϐτι κϊθε ανθρώπινη μορφό βρύςκεται ςε κατϊςταςη ςυ– 81 –

νεχοϑσ μεταςχηματιςμοϑ. Δεν πρϋπει, ϐπωσ οι ορθολογιςτϋσ, να
αποφεϑγουμε αυτϐν τον μεταςχηματιςμϐ· η αποτυχύα των ορθολογιςτών εύναι ϐτι δεν κατϊλαβαν πωσ ο μϐνοσ τρϐποσ να αποφϑγουμε την αναρχύα τησ αλλαγόσ εύναι να γνωρύςουμε τουσ
Νϐμουσ μϋςω των οπούων διεξϊγεται ο μεταςχηματιςμϐσ και να
τουσ χρηςιμοποιόςουμε.
…Εύναι ςημαντικϐ να καταλϊβουμε ϐτι αυτϐσ ο ςυντηρητιςμϐσ
των μορφών εύναι εντελώσ παρϊλογοσ γιατύ δεν προκαλεύται απϐ
το γεγονϐσ ϐτι δεν γνωρύζουμε την οριςτικό και ιδανικό μορφό
του αντικειμϋνου αλλϊ απϐ το γεγονϐσ ϐτι ο ϊνθρωποσ ανηςυχεύ
ϐταν δεν βρύςκει κϊποιο “déj{ vu” ςτοιχεύο ςτο ϊγνωςτο φαινϐμενο… Ο ριζοςπαςτιςμϐσ των μορφών προκαλεύται απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι ϊνθρωποι δυςαρεςτοϑνται ϐταν δεν βρύςκουν ςτο
γνωςτϐ κϊτι αςυνόθιςτο. Μπορεύ κανεύσ να θεωρόςει παρϊλογο
αυτϐν τον ριζοςπαςτιςμϐ, ϐπωσ κϊνουν οι υπϋρμαχοι τησ τυποπούηςησ, αλλϊ δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι η μοναδικό οδϐσ προσ
την ανακϊλυψη δημιουργεύται απϐ αυτό την ανϊγκη του ανθρώπου.
…Η αρχιτεκτονικό εύναι πϊντα η ϋςχατη πραγμϊτωςη μιασ πνευματικόσ και καλλιτεχνικόσ εξϋλιξησ· εύναι η υλοπούηςη ενϐσ οικονομικοϑ ςταδύου. Η αρχιτεκτονικό εύναι το τελικϐ ςημεύο πραγμϊτωςησ κϊθε καλλιτεχνικόσ προςπϊθειασ, γιατύ η δημιουργύα
μιασ αρχιτεκτονικόσ ςημαύνει την καταςκευό μιασ ατμϐςφαιρασ
και προςδιορύζει ϋναν τρϐπο ζωόσ.
Ωςγκερ Γιορν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΤΝΑΜΟ
Ο Ιζοϑ, που μετϊ τη διαγραφό του βγϊζει τα προσ το ζην χϊρη ςε
μια αδϋξια πορνογραφύα (Η απαςχόληςό μασ ωσ εραςτών, ςτη
France-Diffusion, οδϐσ Τβ-Σουντύκ 12, Παρύςι 10ο διαμϋριςμα
–ειδικού κατϊλογοι ϋναντι τεςςϊρων γραμματοςόμων των 15
φρϊγκων, αν πιςτϋψουμε τη διαφόμιςό του), μασ αφιϋρωςε ϋνα
πολϑ μεγϊλο –και διαςκεδαςτικϐ ςε οριςμϋνα ςημεύα– ϊρθρο με
τύτλο “Ο νεο-λετριςμϐσ” ςε ϋνα εύδοσ περιοδικοϑ που πωλεύται
ςτα αύθρια των καφϋ.
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Αυτό η μικρό μπροςοϑρα μϊσ κατηγορεύ κατϊ κϑριο λϐγο ϐτι εύμαςτε τεμπϋληδεσ, ϐτι “κερδύζουμε περιςςϐτερα χρόματα” απϐ
αυτϐν –ςε αντύθεςη με πολλοϑσ απϐ τουσ δυςφημιςτϋσ μασ, ο Ιζοϑ
δεν μασ αποκαλϑπτει με ποια μϋςα–, ϐτι εύμαςτε φύλοι του κ.
Αντρϋ Μπρετϐν, ϐτι του πόραμε απϐ το ςτϐμα τον λετριςμϐ του,
ϐτι γρϊφουμε ςπϊνια και ςϑντομα, ϐτι εύμαςτε κομμουνιςτϋσ, και
πολλϊ ϊλλα πρϊγματα.
Η πρϐωρη γεροντικό ϊνοια εκδηλώνεται ςε κϊθε φρϊςη: “Κατϊφερα να δημιουργόςω μερικούσ ημύθεουσ”, ομολογεύ ο κλϐουν μασ.
“Μερικού από αυτούσ εξϊπτονται μονότονα ό επικύνδυνα για τουσ
εαυτούσ τουσ ό για τουσ ϊλλουσ. Εργϊζομαι για να γύνω ϋνασ θεόσ
ικανόσ να δημιουργόςω θεούσ με τουσ οπούουσ δεν θα φιλονικώ
πια”.
Σο φτωχϐ καθυςτερημϋνο παιδύ πρϊγματι δεν θα ϋχει πια την ευκαιρύα να φιλονικεύ με τουσ μικροϑσ κακοϑσ ςυντρϐφουσ του εύδουσ μασ.
Ϊπεςε ςτο επύπεδο τησ εφημερύδασ Enjeu, διεϑθυνςη: οδϐσ ΛεϐνΖοςτ 22, Παρύςι 17ο διαμϋριςμα.
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ

Η ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Πιςτού ςτη ςυνόθειϊ μασ να γνωςτοποιοϑμε ϊμεςα ςτο κοινϐ τισ
ανοηςύεσ που γρϊφονται για μασ, θα διανεύμουμε εμεύσ οι ύδιοι,
ςτισ αρχϋσ Ιανουαρύου, μερικϊ αντύτυπα τησ εφημερύδασ Enjeu,
τησ οπούασ το πλόρεσ κεύμενο θα επιτρϋψει ςτουσ επιςτολογρϊφουσ μασ να τοποθετόςουν τον ςημερινϐ Ιζοϑ ςτην προοπτικό
που του αξύζει.

Ο ΦΕΙΜΨΝΑ ΣΗΝ ΕΛΒΕΣΙΑ
Οι ελβετού λετριςτϋσ που εμφανύςτηκαν τον Οκτώβριο και τον
Νοϋμβριο ςτη χώρα τουσ πρϋπει να θεωρηθοϑν καθαρού και κοινού προβοκϊτορεσ.
Η ρόξη μασ μαζύ τουσ όταν το αντικεύμενο ενϐσ ςημειώματοσ με
ημερομηνύα 7 Δεκεμβρύου που διανεμόθηκε ςτο εςωτερικϐ τησ
Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ και ςε μερικοϑσ φύλουσ ςτο εξωτερικϐ. Με
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την ευκαιρύα αυτό υπενθυμύζουμε ϐτι η προςφυγό ςτην προςωπικό βύα εύναι ανϐητη και αιςιοδοξοϑμε για μια γενικϐτερη διευθϋτηςη των διενϋξεων ςτισ οπούεσ εμπλεκϐμαςτε.
Εξαιτύασ τησ ςταθερόσ αύξηςησ των αναγνωςτών του Potlatch,
από το τεύχοσ 16 και μετϊ το δελτύο δεν θα αποςτϋλλεται πια
ςε ϋναν οριςμϋνο αριθμό προςώπων και περιοδικών
χαμηλού ενδιαφϋροντοσ που το λϊμβαναν μϋχρι ςόμερα.

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΨΝ ΤΜΥΨΝΙΨΝ ΣΟΤ ΛΟΝΔΙΝΟΤ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΙΙΟΤ
Κϊτω απϐ την πύεςη των ςυγκεκριμϋνων καπιταλιςτικών ςυμφερϐντων που εκπροςωπεύ, ο κ. Μαντϋσ-Υρανσ αντιλόφθηκε ϐχι
μϐνο ϐτι μια επανεξοπλιςμϋνη Γερμανύα εύναι αναγκαύα αλλϊ ϐτι
πρϋπει να τησ εξαςφαλιςτοϑν πραγματικϋσ δυνατϐτητεσ ϑπαρξησ.
Καθώσ ςχεδιϊςτηκαν ςϑμφωνα με ϋναν επανεξοπλιςμϐ που εύναι
αποδεκτϐσ απϐ ϐλον τον κϐςμο και επιδιώκεται ανοιχτϊ απϐ ϋναν
μικρϐ αριθμϐ λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ςτρατιωτικών προςωπικοτότων, οι ςυμφωνύεσ του Λονδύνου και του Παριςιοϑ ςυνδυϊζουν
τισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ πλευρϋσ με ελϊχιςτα ςυγκαλυμμϋνα
κατακτητικϊ ςχϋδια.
Κατ’ αρχϊσ, ο ςτϐχοσ τουσ εύναι να καταςτόςουν αδϑνατο κϊθε
πραγματικϐ διϊλογο με την Ανατολό. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, ο κ.
Μαντϋσ-Υρανσ υπεραςπύζεται τον εαυτϐ του με τη βοόθεια τησ
Ιηςουύτικησ υπϐςχεςησ που ϋδωςε πρϐςφατα ςτον Ο.Η.Ε. ϐτι θα
ςυζητόςει “μετϊ” την κϑρωςη των ςυμφωνιών. την πραγματικϐτητα, η κϑρωςη θα εξϊλειφε κϊθε δυνατϐτητα να επιτευχθεύ
–μϋςω μιασ δύκαιησ ςυζότηςησ για το γερμανικϐ πρϐβλημα– μια
βιώςιμη ςυμφωνύα με την Ε...Δ. Η απειλό τησ Ε...Δ. να ςπϊςει
το ςϑμφωνο φιλύασ τησ με τη Γαλλύα, ςε περύπτωςη κϑρωςησ αυτών των ςυμφωνιών, επϋτρεψε όδη να αναδειχθεύ μια διαςκεδαςτικό αντύφαςη τησ Δυτικόσ πολιτικόσ. Όταν οι γαλλικϋσ διπλωματικϋσ αρχϋσ διακόρυτταν πριν λύγο καιρϐ την απϐλυτη ςυμβατϐτητα αυτών των ςυμφωνιών με τη ςυνθόκη ςυμμαχύασ που
υπογρϊφτηκε ςτη Μϐςχα το 1944 απϐ τον ςτρατηγϐ ντε Γκωλ,
ο τϑποσ δεν παρϋλειψε να υπογραμμύςει τον τυπικϐ χαρακτόρα
μιασ τϋτοιασ απειλόσ, δεδομϋνου ϐτι αυτϐ το ςϑμφωνο εύχε εδώ
και πολϑ καιρϐ μια λειτουργύα καθαρϊ ςυμβολικό…
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Εύναι επύςησ τυχαύο ϐτι τη ςτιγμό που αυτϋσ οι ςυμφωνύεσ πρϐκειται να αποτελϋςουν αντικεύμενο κϑρωςησ ςυζητιοϑνται, τϐςο
ςτη Γαλλύα ϐςο και ςτη Γερμανύα, μϋτρα που ςυνιςτοϑν κατϊφωρεσ παραβιϊςεισ των δημοκρατικών ελευθεριών;
τη Γερμανύα, η απειλό τησ απαγϐρευςησ που βαραύνει το
κομμουνιςτικϐ κϐμμα ςηματοδοτεύ ςτο ϊμεςο μϋλλον την ολοκληρωτικό απαγϐρευςη κϊθε αντιμιλιταριςτικοϑ κινόματοσ, τον
περιοριςμϐ τησ δραςτηριϐτητασ των ςυνδικϊτων και των οργανώςεων τησ εργατικόσ τϊξησ.
τη Γαλλύα, οι εξελύξεισ ςτο περιθώριο τησ περύφημησ “υπϐθεςησ
των διαρροών” –τησ οπούασ τα πρώτα θϑματα εύναι ο Ζιλ Μαρτινϋ
και η εφημερύδα France-Observateur– εύναι αρκετϊ ενδεικτικϋσ
τησ καινοϑριασ τϊςησ που εδραιώνεται ςτισ κυβερνητικϋσ πρακτικϋσ των ανθρώπων που υποςτηρύζουν αυτϋσ τισ ςυμφωνύεσ.
Όπωσ γρϊφει η ύδια η France-Observateur (9 Δεκεμβρύου 1954):
“Η εφαρμογό του μακαρθιςμοϑ ςτα Ευρωπαώκϊ όθη και ο περιοριςμϐσ των ατομικών ελευθεριών μασ ςυνδϋονται με τον επανεξοπλιςμϐ τησ Γερμανύασ”.
ε ϋνα επύπεδο πιο ςτενϊ ςυνδεδεμϋνο με την εξϋλιξη τησ ιςτορικόσ διαδικαςύασ, οι ςυμφωνύεσ του Λονδύνου και του Παριςιοϑ
ϋχουν εξύςου ςοβαρϋσ –αν και ακϐμα δυςδιϊκριτεσ– ςυνϋπειεσ.
Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι το παζϊρι ανϊμεςα ςτη Βϐννη και το
Παρύςι με αντικεύμενο το αρ ςυγκαλϑπτει με αρκετϊ ϊςχημο
τρϐπο την εμφανό επιθυμύα των γϊλλων καπιταλιςτών να εξαςφαλύςουν ςημαντικϋσ αποζημιώςεισ ςτην Ευρώπη μετϊ την πικρό αποτυχύα ςτην Ινδοκύνα. το πλαύςιο αυτϐ, δεν αποκλεύεται
να ϋχουν δοθεύ υποςχϋςεισ ςτουσ γερμανοϑσ καπιταλιςτϋσ για να
τουσ ενθαρρϑνουν να αποδεχτοϑν αυτϋσ τισ παραχωρόςεισ με
αντϊλλαγμα μια μεγαλϑτερη ςυμμετοχό ςτην εκμετϊλλευςη των
υπερπϐντιων εδαφών που βρύςκονται ακϐμα υπϐ τον ϋλεγχο τησ
Γαλλύασ, ιδύωσ ςτη Βϐρεια Αφρικό. Αυτϐ το ενδεχϐμενο θα ςόμαινε ςαφώσ την ενύςχυςη του ςυςτόματοσ τησ καπιταλιςτικόσ εκμετϊλλευςησ ςε αυτϋσ τισ χώρεσ που πλόττονται όδη απϐ τη
φτώχεια, την κακοδιαχεύριςη και την καταπύεςη.
Ενϊντια ςτην Ιηςουύτικη πολιτικό των ςυζητόςεων με την Ε...Δ.
μετϊ την κϑρωςη, ενϊντια ςτισ –ϋκδηλεσ όδη– παραβιϊςεισ τησ
ελευθερύασ που επιφϋρει ο επανεξοπλιςμϐσ τησ Γερμανύασ τϐςο
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ςε αυτό τη χώρα ϐςο και ςτη Γαλλύα, ενϊντια ςτη ςυμμαχύα του
γερμανικοϑ και του γαλλικοϑ καπιταλιςμοϑ, πρϋπει να αντιταχθοϑμε ςε οποιαδόποτε κϑρωςη ό εφαρμογό των ςυμφωνιών του
Λονδύνου και του Παριςιοϑ.
Λ. Ρανκύν
Η ςυντακτικό ομϊδα του Potlatch ςυντϊςςεται με τισ διαμαρτυρύεσ
που δημοςιεύτηκαν ενϊντια ςτισ ανυπόςτατεσ κατηγορύεσ κατϊ
του κ. Ζιλ Μαρτινϋ, ο οπούοσ εμπλϋκεται χωρύσ κανϋνα ύχνοσ αληθοφϊνειασ ςε μια υπόθεςη αμερικανικόσ καταςκοπεύασ ςτη Γαλλύα.
[χετικϊ με την απαγϐρευςη μετϊδοςησ ενϐσ τραγουδιοϑ απϐ την R.T.F.]

χετικϊ με την απαγϐρευςη μετϊδοςησ ενϐσ “παςιφιςτικοϑ” τραγουδιοϑ απϐ την R.T.F. μετϊ την παρϋμβαςη κϊποιου Πωλ Υαμπϋρ, ςημερινοϑ δημοτικοϑ ςυμβοϑλου τησ Πϐλησ του Παριςιοϑ
και βετερϊνου ςτρατιώτη.
Αυτό η ιςτορύα καταδεικνϑει πλόρωσ ϋνα εύδοσ κατϊπτυςτου
προςώπου που τολμϊει ακϐμα να κραδαύνει ενώπιον των ανθρώπων τον τύτλο του Βετερϊνου, ϐπωσ κϊποιοι ϊλλοι καυχώνται για
εκεύνον του πρώην Εσ-Εσ. Δεν θα ςταθώ ςτισ αιτύεσ, τισ οπούεσ
εξϊλλου κανϋνασ δεν αγνοεύ, που ςασ ϋκαναν να γύνετε Βετερϊνοι
παρϊ τη θϋληςό ςασ. Αλλϊ τουλϊχιςτον μην εκμαιεϑετε δϐξα απϐ
αυτϐ, γιατύ ςτην πραγματικϐτητα δεν υπϊρχει καθϐλου.
Κϑριοι Βετερϊνοι ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ ςυντεχνύεσ, το εύδοσ ςασ βρύςκεται υπϐ εξαφϊνιςη. Μπορεύτε ακϐμα ςόμερα να διατηρεύτε τη
γελούα γλώςςα τησ λύθινησ εποχόσ, μπορεύτε ακϐμα ςόμερα να
αναγκϊζετε τουσ νϋουσ να προετοιμϊζονται για την επϐμενη ςϑγκρουςη, μπορεύτε ακϐμα ςόμερα να μιλϊτε για τα εδϊφη ςασ, τισ
αποικύεσ ςασ, τισ αυτοκρατορύεσ ςασ. Αλλϊ οι μϋρεσ ςασ εύναι μετρημϋνεσ: ανόκετε ςτο Μουςεύο, μαζύ με τουσ δεινϐςαυρουσ και
τον λαξευμϋνο λύθινο τροχϐ. ασ αφόνουμε ευγενικϊ να ςβόςετε
ςτον ωραύο ςασ θϊνατο, αλλϊ τουλϊχιςτον βουλώςτε το. Μην μασ
αναγκϊςετε να ςασ βοηθόςουμε να ολοκληρώςετε πιο γρόγορα
τη θλιβερό ςασ καριϋρα. Όςο για τα ϊθλια λεύψανα ςτα οπούα επιδιώκετε να παραδώςετε τη ςκυτϊλη, μην βαςύζεςτε πϊνω τουσ
(εννοώ εκεύνουσ τουσ ακρωτηριαςμϋνουσ νϋουσ που δεύχτηκαν
ικανού να δολοφονόςουν για μερικϊ χρόματα τουσ αγρϐτεσ και
εργϊτεσ αδερφοϑσ τουσ ςτην Ινδοκύνα) γιατύ, καθώσ βριςκϐμαςτε
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πολϑ κοντϊ τουσ, δεν θα δεύξουμε για το κουφϊρι τουσ την υπομονό που εξαντλόςαμε για το δικϐ ςασ.
Ζακ Υιγιϐν

ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ
Μϐλισ ολοκληρώςαμε μια πρώτη απϐπειρα ραδιοφωνικόσ προπαγϊνδασ με τύτλο H εκπαιδευτικό αξύα. Αυτό η εκπομπό, αςυνόθιςτου ϑφουσ, βρύςκεται ςτη διϊθεςη κϊθε ςταθμοϑ που θα
μποροϑςε να αναλϊβει το ρύςκο.
Μποροϑμε επύςησ να ςτεύλουμε ςε κινηματογραφικϋσ λϋςχεσ που
βρύςκονται εκτϐσ τησ Γαλλύασ οριςμϋνεσ ταινύεσ που προκϊλεςαν
ςκϊνδαλο το 1952, ςτισ οπούεσ δεν αποδύδουμε πλϋον παρϊ μϐνο
ιςτορικό αξύα.

Η ΠΑΓΙΔΑ
την ερώτηςη “Εύςτε ηλύθιοι ό πλαςτογρϊφοι;”, οι ςουρρεαλιςτϋσ
(βλ. Potlatch, τεϑχοσ 14) απϊντηςαν: “Οι πλαςτογρϊφοι εύςτε
μϊλλον εςεύσ”.
Ζιλ Ζ. Βολμϊν

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

26 Ιανουαρύου 1955

16

Σεύχοσ 16 – 26 Ιανουαρύου 1955

Ο ΜΕΓΑΛΟ ΤΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΣΕ ΣΟΤ
“Οι υπϐλοιποι ζωγρϊφοι, αν και το ςκϋφτονται, κρατιοϑνται
ενςτικτωδώσ ςε απϐςταςη απϐ ςυζητόςεισ ςχετικϊ με το ςϑγχρονο εμπϐριο.”
(Σελευταύα επιςτολό του Βύνςεντ βαν Γκογκ)
“Εύναι καιρϐσ να ςυνειδητοποιόςουμε ϐτι εύμαςτε επύςησ ικανού να επινοόςουμε ςυναιςθόματα, και ύςωσ μϊλιςτα θεμελιώδη ςυναιςθόματα ςυγκρύςιμα ςε ιςχϑ με την αγϊπη ό το
μύςοσ.”
Πωλ Νουζϋ (υνδιϊςκεψη του αρλερουϊ)
Οι αξιοθρόνητεσ διαμϊχεσ που ςυνεχύζονται γϑρω απϐ μια ζωγραφικό ό μια μουςικό που θα όθελαν να εύναι πειραματικϋσ, ο
γελούοσ ςεβαςμϐσ για κϊθε εξαγϐμενο οριενταλιςμϐ, η εκταφό
ακϐμα και “παραδοςιακών” αριθμητικιςτικών θεωριών εύναι το
αποτϋλεςμα μιασ πλόρουσ παραύτηςησ εκεύνησ τησ πρωτοπορύασ
τησ αςτικόσ διανϐηςησ που, μϋχρι τα τελευταύα δϋκα χρϐνια, εύχε
εργαςτεύ πραγματικϊ για την καταςτροφό των ιδεολογικών υ-
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περδομών τησ κοινωνύασ που την πλαιςύωνε, και για το ξεπϋραςμϊ τουσ.
Η ςϑνθεςη των διεκδικόςεων που η ςϑγχρονη εποχό επϋτρεψε να
διατυπωθοϑν δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ ακϐμα, και δεν θα μποροϑςε να τοποθετηθεύ παρϊ μϐνο ςτο επύπεδο ενϐσ ολοκληρωμϋνου τρϐπου ζωόσ. Η καταςκευό του πλαιςύου και των ςτιλ τησ
ζωόσ εύναι ϋνα δϑςκολο εγχεύρημα για διανοοϑμενουσ απομονωμϋνουσ ςε μια καπιταλιςτικό κοινωνύα. Αυτϐ εξηγεύ τη μακρϐχρονη επιτυχύα του ονεύρου.
Οι καλλιτϋχνεσ που απϋκτηςαν τη φόμη τουσ απϐ την περιφρϐνηςη και την καταςτροφό τησ τϋχνησ δεν αναιροϑνται απϐ αυτϐ το
γεγονϐσ, γιατύ αυτό η περιφρϐνηςη προςδιορύςτηκε απϐ μια πρϐοδο. Αλλϊ η φϊςη τησ καταςτροφόσ τησ τϋχνησ εύναι ϋνα ακϐμα
ιςτορικϊ αναγκαύο κοινωνικϐ ςτϊδιο μιασ καλλιτεχνικόσ παραγωγόσ που ανταποκρύνεται ςε δεδομϋνουσ ςκοποϑσ και εξαφανύζεται μαζύ τουσ. Εφϐςον αυτό η καταςτροφό ολοκληρώθηκε
επιτυχώσ, οι υποςτηρικτϋσ τησ εύναι αςφαλώσ ανύκανοι να πραγματοποιόςουν οποιαδόποτε απϐ τισ φιλοδοξύεσ που ανόγγειλαν
πϋρα απϐ τουσ αιςθητικοϑσ κλϊδουσ. Η περιφρϐνηςη που επαγγϋλλονται λοιπϐν αυτού οι γεραςμϋνοι εξερευνητϋσ για εκεύνεσ
ακριβώσ τισ αξύεσ απϐ τισ οπούεσ ζουν –δηλαδό τισ παραγωγϋσ
που εύναι ςϑγχρονεσ με την παρακμό των τεχνών τουσ– γύνεται
μια αρκετϊ νοθευμϋνη ςτϊςη, η οπούα πϊςχει απϐ την επ’ αϐριςτο
παρϊταςη μιασ αιςθητικόσ αγωνύασ που αποτελεύται απλώσ απϐ
μορφολογικϋσ επαναλόψεισ και δεν ςυςπειρώνει πια παρϊ μϐνο
ϋνα καθυςτερημϋνο τμόμα τησ πανεπιςτημιακόσ νεολαύασ. Η περιφρϐνηςό τουσ εμπεριϋχει εξϊλλου, με ϋναν τρϐπο αντιφατικϐ
αλλϊ ερμηνεϑςιμο απϐ την οικονομικό αλληλεγγϑη τησ τϊξησ, την
ϋνθερμη υπερϊςπιςη των ύδιων αιςθητικών αξιών ενϊντια ςτην
αςχόμια, λϐγου χϊρη, ενϐσ ςοςιαλιςτικοϑ-ρεαλιςτικοϑ πύνακα ό
μιασ ςτρατευμϋνησ πούηςησ. Η γενιϊ του Υρϐιντ και του κινόματοσ Νταντϊ ςυνϋβαλε ςτην κατϊρρευςη μιασ ψυχολογύασ και μιασ
ηθικόσ που καταδικϊζονταν απϐ τισ αντιφϊςεισ τησ ςτιγμόσ. Δεν
ϊφηςε τύποτα μετϊ απϐ αυτό, εκτϐσ απϐ κϊποιεσ μϐδεσ που οριςμϋνοι θα όθελαν να θεωροϑν οριςτικϋσ.
Πραγματικϊ, ϐλα τα αξιϐλογα ϋργα αυτόσ τησ γενιϊσ και των προδρϐμων ςτουσ οπούουσ αναγνώριςε τον εαυτϐ τησ οδηγοϑν ςτη
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ςκϋψη ϐτι η επϐμενη ανατροπό τησ ευαιςθηςύασ δεν μπορεύ πια
να γύνει αντιληπτό ςτο επύπεδο μιασ πρωτϐτυπησ ϋκφραςησ γνωςτών ςτοιχεύων αλλϊ ςτο επύπεδο τησ ςυνειδητόσ καταςκευόσ
νϋων ςυναιςθηματικών καταςτϊςεων.
Γνωρύζουμε ϐτι μια ανώτερη τϊξη επιθυμιών, μετϊ την ανακϊλυψό τησ, απαξιώνει τα μικρϐτερα επιτεϑγματα και οδεϑει αναγκαςτικϊ προσ τη δικό τησ εκπλόρωςη.
Απϋναντι ςε αυτό την απαύτηςη, η προςκϐλληςη ςε μορφϋσ δημιουργύασ που εύναι επιτρεπτϋσ και εκτιμώνται μϋςα ςτο οικονομικϐ περιβϊλλον τησ ςτιγμόσ δϑςκολα μπορεύ να δικαιολογηθεύ. Η
εθελοτυφλύα απϋναντι ςτισ πραγματικϋσ απαγορεϑςεισ που τουσ
περιορύζουν οδηγεύ τουσ “επαναςτϊτεσ του πνεϑματοσ” ςε παρϊξενεσ ϊμυνεσ: η κατηγορύα του μπολςεβικιςμοϑ εύναι η πιο ςυνηθιςμϋνη προςφυγό τουσ ςε εϑλογεσ υπϐνοιεσ που καταφϋρνουν
κϊθε φορϊ να θϋςουν εκτϐσ νϐμου τον αντύπαλο, κατϊ την κρύςη
των πολιτιςμϋνων ελύτ. Εύναι γνωςτϐ ϐτι απϐ μια τϋτοια καθαρϊ
ατλαντικό αντύληψη του πολιτιςμοϑ δεν λεύπει κϊτι παιδαριώδεσ:
ςχολιϊζουν τουσ αλχημιςτϋσ, κϊνουν τα τραπϋζια να περιςτρϋφονται, προςϋχουν τουσ οιωνοϑσ.
τη μνόμη του ςουρρεαλιςμοϑ, δεκαεννϋα ηλύθιοι δημοςύευςαν
πρϐςφατα εναντύον μασ ϋνα ςυλλογικϐ κεύμενο του οπούου ο τύτλοσ μϊσ χαρακτόριζε “Γνώςτεσ του Μεγϊλου Κϐλπου”. Σο Μεγϊλο
Κϐλπο, γι’ αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ, όταν προφανώσ ο μαρξιςμϐσ,
οι δύκεσ τησ Μϐςχασ, τα χρόματα, η Δημοκρατύα τησ Κύνασ, οι Διακϐςιεσ Οικογϋνειεσ, ο μακαρύτησ τϊλιν, και ςε τελευταύα ανϊλυςη
ςχεδϐν καθετύ που δεν εύναι η αυτϐματη γραφό ό η Γνώςη. Οι ύδιοι, οι Αςυνεύδητοι του Μεγϊλου Κϐλπου, επιβιώνουν μϋςα ςτην
αςημαντϐτητα, ςτην ευθυμύα των διαςκεδϊςεων που ϋγιναν κοινϐτοπεσ γϑρω ςτο 1930. Ϊχουν θετικό γνώμη για την αντοχό
τουσ και ύςωσ ακϐμα και για την ηθικό τουσ.
Δεν μασ ενδιαφϋρουν οι γνώμεσ αλλϊ τα ςυςτόματα. Οριςμϋνα
καθολικϊ ςυςτόματα δϋχονται πϊντα τα πυρϊ των ατομικιςτών
που ϋχουν βολευτεύ με αποςπαςματικϋσ θεωρύεσ, εύτε αυτϋσ εύναι
ψυχαναλυτικϋσ εύτε απλώσ λογοτεχνικϋσ. Οι ύδιοι Ολϑμπιοι ϐμωσ
ευθυγραμμύζουν ολϐκληρη την ϑπαρξό τουσ με ϊλλα ςυςτόματα
των οπούων η κυριαρχύα και η εφόμερη φϑςη γύνεται κϊθε μϋρα
πιο δϑςκολο να αγνοηθοϑν.
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Απϐ τον Γκαξϐτ μϋχρι τον Μπρετϐν, οι ϊνθρωποι που μασ κϊνουν
να γελϊμε αρϋςκονται να καταγγϋλλουν ςε εμϊσ, ςαν να όταν αυτϐ επαρκϋσ επιχεύρημα, τη ρόξη με τισ δικϋσ τουσ κοςμοαντιλόψεισ
που εύναι τελικϊ πολϑ παρϐμοιεσ.
Σα μαντρϐςκυλα ενώνονται για να αλυχτόςουν τον θϊνατο.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ
Επιςτολό ςτον κύριο Μιςϋλ-Εριςτόφ Σζϋνγκισ Φαν, γενικό
γραμματϋα του Διεθνούσ Κϋντρου Αιςθητικών Ερευνών
Κϑριε,
Η παρουςύα του ονομαζϐμενου ερζ Λιφϊρ και του μορφωτικοϑ
ακολοϑθου τησ φρανκικόσ πρεςβεύασ ςτην επιχεύρηςη που διευθϑνετε δεν προκαλεύ παρϊ μϐνο την αηδύα μασ.
Μη μασ ςτϋλνετε ςτο εξόσ τισ εκδϐςεισ ςασ, ϐπωσ κι εμεύσ θα ανακαλϋςουμε τισ δικϋσ μασ, οι οπούεσ ϋφταναν ς’ εςϊσ εξαιτύασ ενϐσ
δυςϊρεςτου ατυχόματοσ.
Πιςτϋψτε, κϑριε, ςτα καλϊ αιςθόματϊ μασ για τουσ εςτϋτ.
1η Ιανουαρύου 1955
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Νταχοϑ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΨΝ ΜΕΨΝ
ταματόςαμε να παρϋχουμε τισ υπηρεςύεσ του Potlatch ςε πολλϋσ
απϐ τισ λιγϐτερο καλογραμμϋνεσ γαλλικϋσ εφημερύδεσ. Ο πιο χρόςιμοσ ρϐλοσ του Potlatch εύναι να αποκτόςει επαφϋσ ςε διϊφορεσ
χώρεσ και να ςυγκεντρώςει οριςμϋνα ςτελϋχη, τα οπούα πρϐκειται να επηρεϊςουν προσ την ύδια κατεϑθυνςη την κύνηςη των ιδεών. Δεν επιθυμοϑμε λοιπϐν να ϋχουμε απόχηςη ςτισ μεγϊλεσ
εφημερύδεσ. Δεν πρϐκειται για μια ςτϊςη περιφρϐνηςησ ό για μια
μεταφυςικο-ελευθεριακό καθαρϐτητα απϋναντι ςε ϋνα εύδοσ βιομηχανύασ που δεν μπορεύ να εύναι ευνοώκό για εμϊσ, αλλϊ για μια
επιλογό των κϑκλων με τουσ οπούουσ ενδιαφερϐμαςτε να ϋχουμε
επαφό ςτο ςημερινϐ ςτϊδιο.
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Η διαφόμιςη καθαυτό δεν μπορεύ να μασ εξυπηρετόςει αυτό τη
ςτιγμό, καθώσ δεν ϋχουμε τύποτα να πουλόςουμε.
Η ϑνταξη

ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ
τον οδηγϐ του 13Α. Ο Αννύβασ και οι ελϋφαντϋσ του θα φϑγουν.
τον Γρηγϐριο τησ Σουρ. Ϋταν ο Υρανςουϊ-Μπερνϊρ-Ιζιντϐρ.

ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΨΝ ΞΕΝΨΝ ΑΠΟΣΟΛΨΝ
τα ϐρια μεταξϑ του 6ου και του 7ου διαμερύςματοσ, αυτϐ το πϊρκο, που περιβϊλλεται ςε πολϑ κοντινό απϐςταςη απϐ την οδϐ
Βαβυλώνασ και τη λεωφϐρο Ραςπϊιγ, εξακολουθεύ να ϋχει δϑςκολη πρϐςβαςη και εύναι ςυνόθωσ ϋρημο. Η επιφϊνειϊ του εύναι αρκετϊ μεγϊλη για πϊρκο του Παριςιοϑ. Η βλϊςτηςό του εύναι ςχεδϐν ανϑπαρκτη. Μϐλισ μπει κανεύσ ςτο εςωτερικϐ του, αντιλαμβϊνεται ϐτι ϋχει τη μορφό διχϊλασ.
Η πιο μικρό διακλϊδωςό του περικλεύεται ανϊμεςα ςε μαϑρουσ
τούχουσ ϑψουσ ϊνω των δϋκα μϋτρων και την πύςω πλευρϊ οριςμϋνων μεγϊλων ςπιτιών. ε αυτϐ το ςημεύο, μια ιδιωτικό αυλό
καθιςτϊ το ςϑνορϐ του δυςδιϊκριτο.
Η ϊλλη διακλϊδωςη κυριαρχεύται ςτην αριςτερό πλευρϊ τησ απϐ
τουσ ύδιουσ πϋτρινουσ τούχουσ και ςυνορεϑει ςτα δεξιϊ με κϊποιεσ
ωραύεσ προςϐψεισ, εκεύνεσ τησ οδοϑ Κομϊιγ που εύναι εξαιρετικϊ
αςϑχναςτη. την ϊκρη αυτόσ τησ διακλϊδωςησ φτϊνουμε ςτην
οδϐ Μπακ, που ϋχει πολϑ μεγαλϑτερη δραςτηριϐτητα.
Ψςτϐςο, το πϊρκο των Ξϋνων Αποςτολών εύναι απομονωμϋνο
απϐ αυτόν την οδϐ εξαιτύασ μιασ παρϊξενησ αϐριςτησ ϋκταςησ
που χωρύζεται απϐ το ύδιο το πϊρκο με πυκνοϑσ θαμνϐφυτουσ
φρϊχτεσ. Μϋςα ςε αυτϐ το αϐριςτο τετρϊγωνο, που εύναι περύκλειςτο απϐ ϐλεσ τισ πλευρϋσ, και του οπούου η μοναδικό χρηςιμϐτητα φαύνεται ϐτι εύναι να δημιουργεύ μια απϐςταςη ανϊμεςα
ςτο πϊρκο και τουσ διαβϊτεσ τησ οδοϑ Μπακ, υπϊρχει μια προτομό ϑψουσ δϑο μϋτρων του ατωμπριϊν με τη μορφό του θεοϑ
Σϋρμονοσ, που δεςπϐζει ςε ϋνα ϋδαφοσ ςτρωμϋνο με πλύνθουσ. H
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μοναδικό εύςοδοσ του πϊρκου βρύςκεται ςτην ϊκρη τησ διχϊλασ,
ςτο τϋρμα τησ οδοϑ Κομϊιγ.
Σο μοναδικϐ μνημεύο τησ τοποθεςύασ ςυμβϊλλει εξϊλλου ςτο
κλεύςιμο του δρϐμου και ςτην παρεμπϐδιςη τησ πρϐςβαςησ ςτο
αϐριςτο τετρϊγωνο. Πρϐκειται για ϋνα μεγαλοπρεπϋσ περύπτερο
που δύνει την εντϑπωςη μιασ αποβϊθρασ ςταθμοϑ ό μιασ μεςαιωνικόσ φανταςμαγορύασ. Σο πϊρκο των Ξϋνων Αποςτολών μπορεύ
να χρηςιμοποιηθεύ για την υποδοχό φύλων που ϋρχονται απϐ μακριϊ, για νυχτερινϋσ εφορμόςεισ, και για διϊφορουσ ϊλλουσ ψυχογεωγραφικοϑσ ςκοποϑσ.
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν

ΣΑ ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΣΟΤ ΝΑΣΟ
“Σην ημϋρα τησ Πεντηκοςτόσ, όταν ϐλοι ςυγκεντρωμϋνοι ςτο ύδιο
μϋροσ. Ξαφνικϊ όρθε απϐ τον ουρανϐ ϋνασ θϐρυβοσ παρϐμοιοσ με
εκεύνον του ανϋμου που φυςϊει ορμητικϊ, και γϋμιςε ϐλο το ςπύτι
ϐπου κϊθονταν. Και εμφανύςτηκαν διαμοιραζϐμενεσ γλώςςεσ που
ϋμοιαζαν με γλώςςεσ πυρϐσ, και ςτον καθϋνα τουσ κϊθιςε απϐ μύα
γλώςςα. Και γϋμιςαν ϐλοι απϐ Πνεϑμα Ωγιο και ϊρχιςαν να μιλϊνε
ςε ξϋνεσ γλώςςεσ, καθώσ το Πνεϑμα τοϑσ ϋδινε τη δϑναμη να εκφρϊζονται.”
(Πρϊξεισ των Αποςτϐλων, 2–1)
“Η εξϑβριςη; Δεν εύναι ο τρϐποσ μου. Αλλϊ καμιϊ φορϊ ςυμβαύνει
να ϋχει ϋνασ ςυγγραφϋασ την αύςθηςη τησ μεθϐδου. Διαθϋτει την
ιδιϐτητα. Σι να κϊνουμε; Εύναι μια χϊρη που ϋλαβα και ςασ εϑχομαι."
(Υρανςουϊ Μωριϊκ, Εξπρϋσ 22–1)

ΦΕΙΡΟΣΕΡΟ ΚΙ ΑΠ’ ΣΟΝ ΑΝΣΑΜΟΥ!
Ϊνασ βαςιλϐφρονασ και ϋνασ R.P.F. μεταφϋρουν ςτη ςκηνό την
Ανθρώπινη Μούρα*, μια ιδιαύτερα μυθιςτορηματικό περιγραφό τησ
*

*τΜ+ Σο μυκιςτόρθμα Η Ανθρώπινη Μοίρα του Αντρζ Μαλρώ (υποςτθρικτι του γκωλικοφ κόμματοσ R.P.F.) διαςκευάςτθκε για το κζατρο από τον
Σιερί Μωλνιζ (Thierry Maulnier).
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εργατικόσ εξϋγερςησ του 1927 ςτη ανγκϊη, γραμμϋνη απϐ τον
R.P.F. που όταν κοςμοπολύτησ εκεύνη την εποχό.
Οι χαρακτόρεσ του R.P.F. εκφϋρουν οριςμϋνεσ γενικϋσ ςκϋψεισ για
την αιςθητικό τησ περιπϋτειασ και την ανώφελη δρϊςη ςτο πλαύςιο του ςυνδικαλιςμοϑ.
O ύδιοσ ο R.P.F. πϋραςε ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ ζωόσ του διερωτώμενοσ για την αιςθητικό τησ εξερεϑνηςησ. Ϊκτοτε ϋγινε εξερευνητόσ τησ αιςθητικόσ.
Ο βαςιλϐφρονασ εύναι λιγϐτερο γνωςτϐσ. Αλλϊ ϋχει τισ ςυςτϊςεισ
του: εύναι ο τελευταύοσ ςτη Γαλλύα που ανανϋωςε τον Αιςχϑλο.
Θυμϐμαςτε τον Αγώνα των Βαςιλιϊδων.
την Ανθρώπινη Μούρα δεν υπϊρχει βαςιλιϊσ αλλϊ ϋνασ ςτρατηγϐσ που εύναι ακϐμα διϊςημοσ ςτη Υορμϐζα. Και ϋνα πολυβϐλο,
πολϑ εϑςτοχο.
O R.P.F. δεν εύναι απλώσ ϋνασ νεο-Μπουλανζιςτόσ. Εύναι επύςησ
νεο-αριςτερϐσ, ϐπωσ ο Μωριϊκ και ο πρϐεδροσ Μαντϋσ-Βϐννη.
Κατϊ ςϑμπτωςη, μια κινηματογραφικό αύθουςα ανεβϊζει την ύδια
ςτιγμό ξανϊ την Ελπύδα, μια ταινύα που γϑριςε ο R.P.F. ςτη Βαρκελώνη το 1938. Εδώ, μερικϋσ πολϑ ϐμορφεσ ςκηνϋσ μϊσ επαναφϋρουν ςαν ςτο ςπύτι μασ ςτον πϐλεμο τησ Ιςπανύασ.
Η πρακτικό τησ μαρτυρύασ και τησ ψευδομαρτυρύασ δεν ανταποκρύθηκε ςτισ προςδοκύεσ αυτοϑ του R.P.F. που μπορεύ όδη να μαντϋψει, απϐ οριςμϋνα ςημϊδια, ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ λεπτομϋρειεσ
θα κρατόςει η αμϋςωσ επϐμενη γενιϊ απϐ ϐλον αυτϐν τον θϐρυβο.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ
Ξεκινϊμε ςόμερα τη δημοςύευςη ςε ςυνϋχειεσ τησ ραδιοφωνικόσ
εκπομπόσ τησ οπούασ την ϑπαρξη επιςημϊναμε τον Δεκϋμβριο. Σο
κεύμενο τησ Εκπαιδευτικόσ αξύασ παρουςιϊζεται εδώ χωρύσ αναφορϊ ςτισ αποχρώςεισ και ςτα ηχητικϊ ςτοιχεύα που δεν μποροϑν
να ακουςτοϑν ςτον αϋρα, ακριβώσ εξαιτύασ των λϋξεων που ακολουθοϑν.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Υωνό 1: Ασ μιλόςουμε για τη βροχό και τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ,
αλλϊ ασ μη νομύζουμε ϐτι εύναι μικροπρϊγματα· γιατύ η ϑπαρξό
μασ εξαρτϊται απϐ τον καιρϐ.
Υωνό 2 (κορύτςι): Η Θϊμαρ πόρε τα γλυκϊ που εύχε φτιϊξει και τα
ϋφερε ςτον Αμνών, τον αδερφϐ τησ, μϋςα ςτον κοιτώνα. Και του
τα πρϐςφερε για να τα φϊει. Αλλϊ εκεύνοσ την ϊρπαξε και τησ εύπε: “Ϊλα να κοιμηθεύσ μαζύ μου, αδερφό μου.” Κι εκεύνη του απϊντηςε: “Όχι, αδερφϋ μου, μη με διαφθεύρεισ, γιατύ δεν γύνεται ϋτςι
ςτο Ιςραόλ. Μη διαπρϊξεισ αυτό την αφροςϑνη. Ποϑ θα εκμυςτηρευθώ εγώ το ϐνειδϐσ μου; Κι εςϑ θα εύςαι ςαν ϋνασ απϐ τουσ ϊφρονεσ ςτο Ιςραόλ. Αλλϊ μύλα ςτον βαςιλιϊ κι εκεύνοσ δεν θα ςε
εμποδύςει να με κϊνεισ ςϑζυγϐ ςου.” Αλλϊ ο Αμνών δεν θϋληςε να
ακοϑςει την υπϐδειξό τησ· και καθώσ όταν δυνατϐτερϐσ τησ, την
διϋφθειρε και κοιμόθηκε μαζύ τησ.
Υωνό 3: Ποϑ θεμελιώνεται λοιπϐν η ςημερινό οικογϋνεια, η αςτικό οικογϋνεια; το κεφϊλαιο, ςτο ιδιωτικϐ κϋρδοσ. Δεν υπϊρχει
ςτην πλόρη ανϊπτυξό τησ παρϊ μϐνο για την αςτικό τϊξη. Αλλϊ
ϋχει ωσ ςυνϋπεια την πλόρη εξαφϊνιςη τησ οικογϋνειασ μεταξϑ
των προλετϊριων και τη δημϐςια πορνεύα.
Εύναι αυτονϐητο ϐτι η οικογϋνεια των αςτών θα εξαφανιςτεύ, μαζύ
με τη ςυνϋπεια που την ςυμπληρώνει· και οι δυο τουσ θα εξαφανιςτοϑν μαζύ με το κεφϊλαιο.
Υωνό 1: Μπερνϊρ, Μπερνϊρ, αυτό η παρϊφορη νεϐτητα δεν θα
διαρκϋςει για πϊντα. Θα ϋρθει εκεύνη η μοιραύα ώρα που θα ςβόςει ϐλεσ τισ απατηλϋσ ελπύδεσ με μια αμεύλικτη ετυμηγορύα. Η ζωό
μασ θα χαθεύ ςαν ϋνασ ψεϑτικοσ φύλοσ ςτη μϋςη ϐλων των ςχεδύων μασ. Οι πλοϑςιοι αυτόσ τησ γησ που απολαμβϊνουν μια ευχϊριςτη ζωό και φαντϊζονται ϐτι ϋχουν μεγϊλη περιουςύα θα εκπλαγοϑν βρύςκοντασ τουσ εαυτοϑσ τουσ με ϊδεια χϋρια.
Υωνό 4: Αλλϊ αυτϐ που, πϊνω απ’ ϐλα, θα ςυμβϊλει ςτην ενύςχυςη του κλύματοσ εμπιςτοςϑνησ που επιθυμεύ ο πληθυςμϐσ τησ Αλγερύασ εύναι η εύδηςη ϐτι οι αςτυνομικϋσ επιχειρόςεισ διεξόχθηςαν
με επιτυχύα και ϐτι οδόγηςαν ςε 130 ςυλλόψεισ, ειδικϊ ςτην Κεντςϋλα: 36 τρομοκρϊτεσ ό καθοδηγητϋσ ςυνελόφθηςαν, δηλαδό
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το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ καταδρομικόσ ομϊδασ τησ τραγικόσ νϑχτασ. την Καςςαύν: 12 ςυλλόψεισ. Εύναι ιδιαύτερα ευχϊριςτη, εξϊλλου, η επιςόμανςη ςχετικϊ με την τελευταύα πϐλη ϐτι, απϐ τα
δώδεκα ϊτομα που ςυνελόφθηςαν, τα τϋςςερα παραδϐθηκαν
απϐ τουσ ύδιουσ τουσ φελϊχουσ τησ περιοχόσ, οι οπούοι θϋληςαν
να ςυμμετϊςχουν ςτισ ϋρευνεσ για να παραδώςουν τουσ ενϐχουσ
ςτη δικαιοςϑνη.
Υωνό 2 (κορύτςι): Σα όρεμα βοοειδό θα βρύςκονταν ςτο ϋλεοσ των
ςαρκοφϊγων ζώων αν δεν εύχαν τα κϋρατϊ τουσ για να υπεραςπιςτοϑν τουσ εαυτοϑσ τουσ. το γειτονικϐ ενυδρεύο, βλϋπουμε
οριςμϋνα παρϊξενα ψϊρια των οπούων τα μϊτια μεγαλώνουν δυςανϊλογα.
(ςυνεχύζεται)

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
– 97 –

Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

24 Υεβρουαρύου 1955

17

Σεύχοσ 17 – 24 Υεβρουαρύου 1955

ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΣΑΞΗ
Κϊθε νϋα τϊξη θεωρεύται αταξύα και αντιμετωπύζεται ωσ τϋτοια.
Οι πρώτεσ απϐπειρεσ μιασ “απελευθερωμϋνησ μεταγραφύασ” ϋγιναν απϐ τον Γ.-Ε. Ντεμπϐρ και εμϋνα το φθινϐπωρο του 1951.
Καθώσ όμαςταν βϋβαιοι ϐτι βριςκϐμαςτε ςτον ςωςτϐ δρϐμο χϊρη ςε οριςμϋνεσ πειςτικϋσ επιτυχύεσ, επιμεύναμε και αποκομύςαμε
τον προηγοϑμενο Οκτώβριο, μετϊ απϐ ςχεδϐν τρύα χρϐνια ακριβώσ, τα απτϊ αποτελϋςματα που αναμϋναμε. Αυτϊ τα αποτελϋςματα, αν και απϋχουν ακϐμα πολϑ απϐ το να μασ ικανοποιοϑν
πλόρωσ, μασ επϋτρεψαν ωςτϐςο να κϊνουμε ϋνα μεγϊλο βόμα
προσ την εξϋλιξη τησ μορφόσ.
Παρϊ την εγγενό επιδραςτικό ικανϐτητϊ τησ, η οικομεταγραφύα
που εύναι ςυνυφαςμϋνη με το υλικϐ παρϋμεινε μϋχρι ςόμερα εντελώσ εξειδικευμϋνη. Ενώ χρηςιμοποιεύται γενικϐτερα υπϐ τη ςυντετμημϋνη ονομαςύα “μεταγραφύα”, η οικομεταγραφύα εύναι ο
τομϋασ που θεωρεύ τη μεταγραφικό τϋχνη ωσ κλϊδο τησ οικονομύασ και το ϋργο τησ ωσ ϋνα απλϐ προώϐν που ανταλλϊςςεται με
ϊλλα προώϐντα ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο κϑκλωμα εμπορευμϊτων. Ο
ςτϐχοσ μασ όταν να την καταςτόςουμε ευμετϊβλητη και να διευ– 99 –

ρϑνουμε το πεδύο εφαρμογόσ τησ με τη χρόςη ακϐμα και τησ εικϐνασ, και ϐχι απϐ μια πειραματικό ιδιοτροπύα.
Σο ϋδαφοσ που εξετϊςτηκε για το πρώτο πεύραμα όταν επύπεδο
και χαρακτηρύςτηκε απϐ την απουςύα υπερ-φυςικών ςωμϊτων
(αυτϋσ οι δϑο ςυνθόκεσ προφανώσ δεν θα εύναι ποτϋ απϐλυτεσ).
Σο πρϐβλημα του παιχνιδιοϑ τησ ςκιϊσ και του φωτϐσ, που αποτελεύ τη βϊςη κϊθε τριςδιϊςτατησ μεταγραφύασ, τύθεται ϊμεςα· ο
φωτιςμϐσ που χρηςιμοποιεύται γι’ αυτϐν τον ςκοπϐ πρϋπει να
εύναι ϋντονοσ και ςυνεχόσ. Σο πρώτο ζότημα ϋγκειται λοιπϐν ςτη
χρόςη των πολωτών. Μπορεύ να επιλυθεύ με τη μϋθοδο τησ ηλιοτυπύασ που επιτρϋπει να πϊρουμε, ςε οριςμϋνεσ ώρεσ και μετϊ το
μεςημϋρι, μια αρκετϊ μεγϊλη ομαλοποιημϋνη επιφϊνεια, με βϊςη
την οπούα μποροϑμε να διεξϊγουμε ικανοποιητικϊ μια πρώτη απλοϑςτευςη των ςτοιχεύων.
Για την καλϑτερη κατανϐηςη ϐςων θα ακολουθόςουν, θα πϊρω
μια πρϐτυπη ομαλοποιημϋνη ϋκταςη 10 x 15. Τποθϋτοντασ ϐτι ςε
αυτό την πρώτη περύπτωςη η εξομϊλυνςη επιτυγχϊνεται με ϋνα
πιο εϑχρηςτο τεχνητϐ μϋςο (υπϋρυθρο υψηλόσ ιςχϑοσ, υπεριώδεσ
κ.λπ.), μετϊ την απλοϑςτευςη των ςτοιχεύων παύρνω ϋνα πολωμϋνο επύπεδο 150 τ.μ.. Μπορώ όδη να ενςωματώςω τα αιςθητηριακϊ κλειδιϊ που αντιςτοιχοϑν ςτη γεωλογικό δομό, την οπούα
θα αποκαλώ για το παρϊδειγμα που μασ ενδιαφϋρει “γλυπτογραφικό” δομό. Η γλυπτογραφύα εύναι προφανώσ η πιο ενδιαφϋρουςα αλλϊ και η πιο λεπτεπύλεπτη εργαςύα. Όλα τα νϋα ςτοιχεύα που
ειςϊγονται πρϋπει να ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτην επιθυμητό
προβολό: φερϐμενη ςκιϊ ό εικϐνα. Πρϋπει να εύναι εντελώσ ανεξϊρτητα μεταξϑ τουσ, το πρώτο απϐ το δεϑτερο, το τρύτο απϐ το
τϋταρτο κ.ο.κ. μϋχρι τα ϋξι, το ανώτατο ϐριο που μπορεύ να υποςτηρύξει μια επιφϊνεια 150 τ.μ..
Αυτϐσ ο αριθμϐσ των ϋξι αιςθητηριακών κλειδιών δεν επιλϋχθηκε
τυχαύα, καθώσ τα διϊφορα πειρϊματα που οδόγηςαν ςε αυτό την
επιλογό, το υπενθυμύζω, πραγματοποιόθηκαν με τη μϋθοδο τησ
ηλιοτυπύασ, επομϋνωσ υπαύθρια∙ προχωρώντασ κϊτω απϐ το κϊλυμμα, πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη μια εξαςθϋνιςη κατϊ 30% που
αντιςτοιχεύ ςε περύπου 72 ϋωσ 75 ντεςιμπϋλ. Καθώσ δεν μπορεύ
ακϐμα να εξεταςτεύ μια ςημαντικό ενύςχυςη, εύναι πλεονεκτικϐ να
εργϊζεται κανεύσ υπϐ ελαττωμϋνη πϐλωςη προκειμϋνου να μην
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εύναι πολϑ μεγϊλη η μεύωςη τησ ενύςχυςησ ςτισ υψηλϋσ ςυχνϐτητεσ. (Σο ςυνηθιςμϋνο νϋον μπορεύ να ενιςχϑςει ομοιϐμορφα ϐλεσ
τισ ςυχνϐτητεσ.) Εύναι φυςικϐ λοιπϐν να υπολογύζεται το ϑψοσ
των εξομαλυντών ωσ ςυνϊρτηςη τησ πολωμϋνησ επιφϊνειασ.
Με την ολοκλόρωςη αυτοϑ του πρώτου μϋρουσ ό τησ “ςχεδιαςμϋνησ περιϐδου”, η πολλαπλαςιαςτικό δημιουργικϐτητα θα εκπληρωθεύ ωσ ςυνόθωσ ςτο πρωτογενϋσ επύπεδο τησ οικομεταγραφύασ, λαμβϊνοντασ προφανώσ υπϐψη τη νϋα τριςημύα τησ.
ε ϋνα επϐμενο τεϑχοσ του Potlatch θα αςχοληθώ με τισ οικονομικϋσ ανατροπϋσ που επιφϋρει η ανακϊλυψη και η ανϊπτυξη τησ
απελευθερωμϋνησ ό τριςδιϊςτατησ μεταγραφύασ.
Ζακ Υιγιϐν

ΥΕΛΑΦΟΙ ΠΑΝΣΟΤ
Πριν λύγεσ μϋρεσ ο τϑποσ αποκϊλυψε ϐτι πϊνω ςτο νεκρϐ ςώμα
ενϐσ αρχιτρομοκρϊτη που πυροβολόθηκε ςτο Ψρϋσ βρϋθηκαν δϑο
εμβϊςματα τα οπούα εύχαν αποςταλεύ απϐ τη Γαλλύα, ςυνολικόσ
αξύασ ενϐσ εκατομμυρύου.
Σην περαςμϋνη εβδομϊδα, δϑο εργϊτεσ με καταγωγό απϐ την
Μπϊτνα αναγκϊςτηκαν να φϑγουν απϐ το εργοςτϊςιο που τουσ
απαςχολοϑςε ςτο Παρύςι, αφοϑ κατηγορόθηκαν ϐτι χρηματοδοτοϑςαν τουσ αντϊρτεσ ςτην ϑπαιθρο μϋςω των εμβαςμϊτων που
ϋςτελναν ςτη χώρα τουσ.
Αν και εύναι γνωςτϐ ϐτι ςχεδϐν ϐλοι οι Αλγερινού που δουλεϑουν
ςτη Γαλλύα ζουν με τον μιςθϐ τουσ τισ οικογϋνειεσ που αφόνουν
ςτην Αλγερύα (ςτην πραγματικϐτητα, γι’ αυτϐ αναγκϊςτηκαν να
ϋρθουν ςτη Γαλλύα), αντιλαμβανϐμαςτε τη χρηςιμϐτητα μιασ τϋτοιασ προβοκϊτςιασ που μπορεύ να εφαρμοςτεύ παντοϑ ενϊντια
ςε ςτοιχεύα ϑποπτα για τη διούκηςη.
Οι Αλγερινού ςϑντροφού μασ πρϋπει να επιςημϊνουν ςτον περύγυρϐ τουσ αυτϐν τον ελιγμϐ, του οπούου ο αιφνιδιαςτικϐσ χαρακτόρασ φαύνεται να αποτελεύ την κϑρια προϒπϐθεςη επιτυχύασ.

– 101 –

ΒΓΑΛΕ ΣΟ ΜΟΤΣΑΚΙ Ε ΑΝΑΓΝΨΡΙΑΜΕ
Αποςπϊςματα απϐ το κόρυγμα χετικϊ με τον εν-Ζυςτ που δημοςιεϑτηκε ςτη Nouvelle-nouvelle Revue Française του Ιανουαρύου
με την υπογραφό του Νϋου-νϋου Μαλρώ.
“…ο γαλλικϐσ μϑθοσ αγαπϊει τουσ ςτρατιώτεσ… Αναμφύβολα η
παρουςύα του εν-Ζυςτ ςε οριςμϋνεσ αναμνόςεισ προςομοιϊζει με
εκεύνη των ςτρατιωτών του ϋτουσ ΙΙ ςε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ.
Θϋλει να δημιουργόςει θεςμοϑσ για να εκπαιδεϑςει τουσ ανθρώπουσ, και ανθρώπουσ για να θϋλουν νϐμουσ αντϊξιοϑσ τουσ. Όταν
κανεύσ παϑει να εξετϊζει τϋτοιουσ θεςμοϑσ ςτο ϐνομα τησ ευτυχύασ, και ακϐμα περιςςϐτερο ςτο ϐνομα τησ λογικόσ –ανϊμεςα ςτο
μετρικϐ ςϑςτημα και τισ μεταρρυθμύςεισ του Αςτικοϑ Κώδικα– η
αληθινό τουσ φϑςη αποκαλϑπτεται· αποτελοϑν τον κανϐνα ενϐσ
τερϊςτιου μοναςτηριοϑ, ϐπου ο ρϐδακασ αντικαθιςτϊ τον ςταυρϐ… Η λακωνικϐτητα που θϋλει να επιβϊλει εύναι εκεύνη των Εντολών.
Αποκαλεύ θεςμοϑσ τα μϋςα για τη διαμϐρφωςη τησ ςυνεύδηςησ
που δεν εύναι μϐνο εκεύνη τησ δικαιοςϑνησ, ϐ,τι κι αν λϋει γι’ αυτό.
Πύςτευε ϐτι θα τα βρει ςτη πϊρτη· τα βρόκε ςτην Εκκληςύα.
…οι δυνϊμεισ του εν-Ζυςτ ενώνονται για να ανακαλϑψουν μϋςα
ςτη ςϑγχυςη των γεγονϐτων το ςταθερϐ αςτϋρι που αποκαλεύ
Δημοκρατύα. Ο Ναπολϋων θα το αποκαλϋςει ϐπωσ τον εαυτϐ του·
ο Λϋνιν, προλεταριϊτο· ο Γκϊντι, Ινδύα· ο ςτρατηγϐσ ντε Γκωλ,
Γαλλύα.”

ΠΡΟΗΜΙΣΕΛΙΚΟ
Για να υποςτηρύξει μια καθημερινό πραγματικϐτητα θλιβερό ςτον
βαθμϐ που γνωρύζουμε, η αςτικό τϊξη αξιοποιεύ δϑο ό τρεισ βιομηχανύεσ αποδρϊςεων που εύναι χρόςιμεσ για το ςϑςτημα. Σο
γουϋςτερν, ο προςκοπιςμϐσ και το εξωτικϐ ρεπορτϊζ ςτρατολογοϑν για τα ύδια Εκςτρατευτικϊ ώματα.
Πϋρα απϐ αυτϋσ τισ αποδρϊςεισ τησ καθημερινόσ κατανϊλωςησ,
οριςμϋνοι διαςκεδαςτϋσ πρώτου μεγϋθουσ παρϊγουν κονφουζιονιςμϐ για τισ μορφωμϋνεσ ελύτ με τη ςφραγύδα τησ ατομικϐτητασ
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τησ χειροτεχνύασ. Οι καλϑτεροι εύναι ςύγουροι ϐτι ανόκουν ςτην
ιςτορύα του “πολιτιςμοϑ” τουσ, εφϐςον ταυτύζονται απϐλυτα με
αυτό την εποχό τησ οπούασ την υπερϊςπιςη αναλαμβϊνουν.
Μπορεύ κανεύσ να μιλόςει για ϋνα εύδοσ διαςτυνομικοϑ πρωταθλόματοσ.
Μετϊ απϐ πολλϋσ προςπϊθειεσ ο Μαλρώ-Κεφϊλαιο-Εργαςύα, Ο
Μαλρώ-l’Express, αφοϑ κατϊφερε να ςυγκρύνει τον εν-Ζυςτ με
τον Μωϊμεθ ϋξι φορϋσ μϋςα ςε εύκοςι μύα ςελύδεσ, εδραύωςε ακλϐνητα τον τύτλο του ωσ Μαμελοϑκοσ του 20ου αιώνα.
Αλλϊ το παιχνύδι χϊθηκε. Αυτό τη φορϊ, ο Κοκτώ κερδύζει.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Νταχοϑ, Ντεμπϐρ

ΚΑΠΟΙΕ ΜΟΡΥΕ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ
Πρϋπει να εύναι:
(α) Μϋςα ςτον χρϐνο – διαρκόσ, διαυγόσ· επιδραςτικό και κυρύωσ
εξαιρετικϊ εφόμερη.
(β) Μϋςα ςτον χώρο – ανιδιοτελόσ, κοινωνικό, πϊντα ςυναρπαςτικό.
Μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςε λανθϊνουςα κατϊςταςη, αλλϊ οι
μετακινόςεισ την ευνοοϑν πϊντα.
ε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να εύναι διφοροϑμενη.
Βϋρα

ΣΡΕΙ ΜΙΚΡΕ ΠΕΡΙΣΡΟΥΕ ΚΙ ΕΠΕΙΣΑ ΥΕΤΓΟΤΝ…
Η παραύτηςη του δελφύνου του τϊλιν προκϊλεςε κατϊπληξη
ςτουσ Δυτικοϑσ. Προςποιητό κατϊπληξη, εύναι αλόθεια, διϐτι αναμφύβολα δεν υπϊρχει οϑτε ϋνασ υπεϑθυνοσ (;) πολιτικϐσ των
καπιταλιςτικών χωρών που να μην παραδϋχεται ϋμμεςα ϐτι η
πτώςη του Μαλενκϐφ ϋγινε αναπϐφευκτη μετϊ τα τελευταύα παραληρόματα τησ πολιτικόσ του Πενταγώνου. Η επικϑρωςη των
ςυμφωνιών του Παριςιοϑ και οι φρενόρεισ προετοιμαςύεσ για
– 103 –

βοόθεια προσ το ϐψιμο Μπουαγιϊρ τησ Υορμϐζασ, ιδοϑ οι πραγματικϋσ αιτύεσ τησ ςημερινόσ ςοβιετικόσ ςκλόρυνςησ, τησ φαινομενικόσ “επιςτροφόσ ςτον τϊλιν” που αναγγϋλθηκε απϐ τον
Φρουςτςϐφ ςτο οβιϋτ τησ Ε...Δ.. αν καλϐσ Σαλλεϒρϊνδοσ τησ
Οκτωβριανόσ επανϊςταςησ, το ανδρεύκελο Νο 1 Μολϐτοφ υπερθεμϊτιςε την ταλϊντωςη του εκκρεμοϑσ τησ ςοβιετικόσ πολιτικόσ. Πριν εκπλαγοϑν, οι αθώοι μασ υποςτηρικτϋσ του γερμανικοϑ
επανεξοπλιςμοϑ θα όταν καλϑτερο να αναγνωρύςουν ϐτι η ςυζότηςη με την Ανατολό υπονομεϑεται ςόμερα εκ νϋου απϐ την εγκληματικό τουσ ηλιθιϐτητα. Πϐτε θα γύνει κατανοητϐ λοιπϐν ϐτι
υπϊρχει ςτουσ Ρώςουσ –πριν απϐ οποιαδόποτε επαναςτατικό
προϒπϐθεςη, δυςτυχώσ– ϋνασ μϐνιμοσ φϐβοσ για τη Δϑςη; Και η
ςτροφό που εγκαινιϊςτηκε απϐ τον Φρουςτςϐφ δεύχνει απλώσ
για μια ακϐμα φορϊ αυτό την ανηςυχύα –απϐλυτα δικαιολογημϋνη αλλϊ επιζόμια για την ύδια την επανϊςταςη– που εύχε εκφρϊςει με τϐςη ϋνταςη η πολιτικό του τϊλιν, η οπούα εφαρμϐςτηκε
με πονηριϊ και αφϋλεια ςυγχρϐνωσ ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ πρωτογενοϑσ ψυχολογικόσ αντύδραςησ.
Η παραύτηςη του Μαλενκϐφ, ωςτϐςο, αν και εγγρϊφεται λογικϊ
ςτη μακρϊ ακολουθύα των ενορχηςτρωμϋνων μεταςτροφών του
καθεςτώτοσ ςε ςυνϊρτηςη με αυτϐν τον φϐβο, εύναι επιζόμια κατϊ κϑριο λϐγο για τα ςυμφϋροντα του παγκϐςμιου προλεταριϊτου. Αν ο πρϐεδροσ του ρωςικοϑ ςυμβουλύου εξωθόθηκε να δηλώςει ϐτι εύναι “ανύκανοσ”, αναρωτιϋται κανεύσ πώσ πρϋπει να
εκλαμβϊνεται το κριτικϐ πνεϑμα των εργαζομϋνων και ποιο ςυμπϋραςμα θα αντλόςουν ϐχι οι μιςθοφϐροι τησ αςτικόσ φιλοςοφύασ τϑπου Σϐινμπι ό Ρ. Αρϐν αλλϊ οι πραγματικού μαρξιςτϋσ. H
ςημερινό κατϊςταςη τησ ηγεςύασ του επαναςτατικοϑ κινόματοσ
εύναι τϋτοια ώςτε, αναμφύβολα, πολϑ λύγοι εξ αυτών θα ςυνεχύςουν να αποδϋχονται ϐτι μποροϑν να εμπιςτεϑονται την πιθανϐτητα επαναςτατικών προοπτικών ςτη διακριτικό ευχϋρεια
ανθρώπων με τϐςο λύγα προςϐντα ϐπωσ ο Μαλενκϐφ, ο Φρουςτςϐφ και η παρϋα τουσ, ςε αυτοϑσ τουσ ςταλινικοϑσ χωρύσ τϊλιν,
δηλαδό χωρύσ τον μϑθο τησ δϑναμησ. Δεν υπϊρχει καυςτικϐτερη
διϊψευςη του “επαναςτατικοϑ ιδεολογικοϑ επιπϋδου” των ςταλινικών, τησ υποτιθϋμενησ “αφοςύωςόσ τουσ ςτον Λϋνιν” απϐ την
αξιοθρόνητη ςϑγχυςη των ςημερινών αφεντικών του Κρεμλύνου.
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Ποϑ βρύςκονται λοιπϐν οι επαναςτϊτεσ; Οριςμϋνοι υποςτηρύζουν
όδη τη “νϋα μη μαρξιςτικό αριςτερϊ”, κοινϐτοπη παγύδα τησ αντύδραςησ του ςτιλ ενϐσ “εξελιγμϋνου καπιταλιςμοϑ”. Αλλϊ ϋχει ϋρθει η ςτιγμό για τουσ μαρξιςτϋσ να επιλϋξουν ανϊμεςα ςτισ παλινωδύεσ τησ Μϐςχασ και τον δϑςκολο αλλϊ μοναδικϐ πραγματικϐ
δρϐμο, την προοπτικό τησ αληθινόσ κριτικόσ
Λεονϊρ Ρανκύν

ΕΝΑ ΜΕΝΣΙΟΤΜ ΣΑ ΝΕΡΑ ΣΟΤ ΒΙΤ
Η ςουρρεαλιςτικό, μεταφυςικό και Αμπελλιο-αποκρυφιςτικό επιθεώρηςη Medium, μετϊ απϐ μια ςιωπό εφτϊ μηνών που ελπύζαμε ϐτι θα εύναι οριςτικό, μϐλισ δημοςύευςε το 4ο τεϑχοσ τησ. Ο
Ντεντϋ-των-Ειδυλλύων και οι δώδεκα τελευταύοι απϐςτολού του
βϊζουν ςτον κατϊλογο τον Μαξ Ερνςτ, ο οπούοσ ςτϊθηκε ικανϐσ
να πουλόςει ςτην Μπιενϊλε τησ Βενετύασ τον ύδιο πύνακα που αυτού προςπαθοϑν πιο ηθικϊ να πλαςϊρουν ςτουσ Αμερικανοϑσ ςτισ
ελϊχιςτα γνωςτϋσ γκαλερύ τησ αριςτερόσ ϐχθησ.
Επιβεβαιώνεται για μια ακϐμα φορϊ ϐτι, ϐταν θύγεται η μοναδικό
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητϊ τουσ, αυτού οι τϐςο ςυνηθιςμϋνοι
ςε κϊθε ςυμβιβαςμϐ εξαγριώνονται: φαύνεται να πιςτεϑουν ϐτι
κϊποιοι “ανεξϊρτητοι κϑκλοι” τρϋφουν αυταπϊτεσ γι’ αυτοϑσ.
Ανηςυχοϑν ακϐμα και για τον “αποπροςανατολιςμό τησ νεολαύασ”.
Ο πιο ανϐητοσ, αυτϐσ που καθορύζει ςυνόθωσ την περύεργη πολιτικό θϋςη τησ ομϊδασ, ςχολιϊζει ευνοώκϊ την προηγοϑμενη κυβϋρνηςη. Η ιδιοφυύα τησ αντύφαςησ που ϋχουμε όδη εντοπύςει
ςτο ςυγκεκριμϋνο πρϐςωπο τον εμπνϋει να ςυγκρύνει το αναπτυγμϋνο προλεταριϊτο του 1848 με το ςημερινϐ εκφυλιςμϋνο
υπο-προλεταριϊτο “για το οπούο οι ανηςυχύεσ ςχετικϊ με την
τροφό και το πρϐβλημα τησ ςτϋγαςησ καταλαμβϊνουν περιςςϐτερο χώρο απϐ τισ επαναςτατικϋσ δυνατϐτητεσ”. Μποροϑμε να
ςυμπερϊνουμε ϐτι δεν γνωρύζει τύποτα για τον Ιοϑνιο του 1848,
για τον Μαρξ, για το προλεταριϊτο.
Ακϐμα παραπϋρα, ο ύδιοσ ςυμπεραύνει ςχετικϊ με “την εμπειρύα
Μαντϋσ” ϐτι τα διϊφορα ςτοιχεύα του διεθνοϑσ καπιταλιςμοϑ ό οι
φρϊξιεσ που τον εκπροςωποϑν ςε εθνικό κλύμακα εύναι περιςςϐτερο απαςχολημϋνεσ με τισ εςωτερικϋσ διαμϊχεσ τουσ παρϊ με
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την πϊλη ενϊντια ςτο παγκϐςμιο προλεταριϊτο. Μποροϑμε να
ςυμπερϊνουμε ϐτι αυτϐσ ο επαγγελματύασ του αντικομμουνιςμοϑ
δεν γνωρύζει τύποτα για τον τϊλιν, για τον οπούο αναπαρϊγει
βλακωδώσ την πιο ψευδό και την πιο ϊθλια θεωρύα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
(ςυνϋχεια)
Υωνό 4: Επιπλϋον, ενιςχϑςεισ –αλεξιπτωτιςτϋσ, χωροφυλακό,
C.R.S., αεροπορικϋσ δυνϊμεισ– ςυνεχύζουν να κατανϋμονται ςτα
νευραλγικϊ ςημεύα, ϋτοιμεσ να ςυμμετϊςχουν ςτισ εκκαθαριςτικϋσ επιχειρόςεισ για τισ οπούεσ ο κ. Ζακ εβαλιϋ, γραμματϋασ Πολϋμου του Κρϊτουσ, δόλωςε χθεσ ϐτι μπορεύ να χρειαςτοϑν πολϑ
χρϐνο και ανθρώπινο δυναμικϐ.
Υωνό 2 (κορύτςι): Αλύμονο! Όλοι γνωρύζουν ςτη Μεγϊλη Βρετανύα
ϐτι η πριγκύπιςςα –για κρατικοϑσ λϐγουσ– δεν μπορεύ να ντϑνεται
ςε Γϊλλουσ μϐδιςτρουσ. Πριν πϋντε χρϐνια, αγϐραςε πολλϊ φορϋματα απϐ τον Ντιϐρ. Αυτϐ προκϊλεςε αληθινϐ ςκϊνδαλο.
Υωνό 1: Όποιεσ κι αν εύναι οι ψευδαιςθόςεισ ό οι ςυμβϊςεισ που
περιβϊλλουν τη βαςιλεύα, πρϐκειται για ϋνα διαρκϋσ ϋγκλημα ενϊντια ςτο οπούο κϊθε ϊνθρωποσ ϋχει το δικαύωμα να εξεγεύρεται
και να οπλύζεται. Εύναι μια απϐ αυτϋσ τισ προςβολϋσ που δεν θα
μποροϑςε να δικαιολογόςει οϑτε η τϑφλωςη ενϐσ ολϐκληρου
λαοϑ.
Υωνό 4: Κανϋνα υλικϐ ϐφελοσ δεν θα προςϋλκυε τουσ ανθρώπουσ
ςτισ πολικϋσ περιοχϋσ, αλλϊ μϐνο η ανιδιοτελόσ επιθυμύα να γνωρύςουν ολϐκληρη τη γη. Με τη δϑναμη τησ ενϋργειασ, ϋφταςαν
ςτουσ δϑο πϐλουσ.
Υωνό 3: Σο μϐνο που απϋμενε πλϋον όταν η εξερεϑνηςη του εςωτερικοϑ των ηπεύρων, των οπούων οι περύμετροι όταν γνωςτϋσ.
Υωνό 1: Σα φροϑτα, τα λουλοϑδια αναπτϑςςονται ςε αφθονύα,
και ςτη μϋςη αυτόσ τησ υπϋροχησ φϑςησ οι ιθαγενεύσ αφόνουν
τουσ εαυτούσ τουσ να ζουν ανϋμελα.
Υωνό 4: Οι φελϊχοι; Ποιοι εύναι; Απϐ ποϑ ϋρχονται; τελϋχη απϐ
την Συνηςύα; Αυτϐ ϋχει ειπωθεύ… Και απϐ την Σρύπολη; Πϊντωσ
δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι επωφελοϑνται ςόμερα απϐ την τοπικό
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ςτρατολϐγηςη. Οι περιςςϐτεροι φορϊνε μια χακύ ςτολό παραλλαγόσ.
Υωνό 1: Αγαπϊνε τα παιχνύδια, τα τραγοϑδια, τον χορϐ, και υποδϋχονται τουσ ξϋνουσ με γενναιϐδωρη φιλοξενύα. Αλλϊ εύναι επύςησ τολμηρού, εξαιρετικού θαλαςςοπόροι.
Υωνό 3: Ϊχουμε την κατϊςταςη υπϐ ϋλεγχο, αναφϋρει ο Γενικϐσ
Διοικητόσ. Κανϋνασ δεν μπορεύ να κυβερνϊει αθώα.
(ςυνεχύζεται)

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

23 Μαρτύου 1955

18

Σεύχοσ 18 – 23 Μαρτύου 1955

ΑΠΟΘΕΨΗ ΕΝΟ ΚΡΕΑΣΟ
Ο ρϐλοσ τησ πρωτοπορύασ ςτην Ιςπανύα, περιςςϐτερο απϐ οπουδόποτε αλλοϑ, βρύςκεται ςτην υποτύμηςη των επύςημων ιδεολογικών αξιών. Ο κ. Κλαοϑδιο Κολομϋρ Μαρκϋσ, για τον οπούο “η
διανοουμενοπούηςη οριςμϋνων τμημϊτων τησ Ιςπανικόσ νεολαύασ
εμφανύζεται ωσ ϋνα αναχρονιςτικϐ και χωρύσ νϐημα γεγονϐσ”,
εξηγεύ λογικϊ αυτϐν τον κύνδυνο ςτην εβδομαδιαύα El Español:
“την κοινωνικό τϊξη, κϊθε ςκϋψη που κατευθϑνεται απϐ το κύνητρο τησ πρωτοτυπύασ εύναι ολϋθρια και ανατρεπτικό… ο διανοοϑμενοσ εύναι ϋνα ϊτομο που αλλϊζει τη φυςικό και λογικό τϊξη
των ενδιαφερϐντων τησ νϐηςησ. Πιςτεϑουμε ϐτι η Ιςπανύα χρειϊζεται, ϐπωσ οι ςημαντικϐτερεσ χώρεσ του κϐςμου, μια νεολαύα
ευφυό, δραςτόρια, επαγγελματικό και αθλητικό.”
Αλλϊ αν η φιλοςοφύα τησ κυρύαρχησ τϊξησ διαθϋτει, ενϊντια
ςτουσ ιςπανοϑσ ςυντρϐφουσ μασ, ϋνα οπλοςτϊςιο απαγορεϑςεων
πιο απροκϊλυπτα αςτυνομικών απ’ ϐ,τι ςτην υπϐλοιπη Ευρώπη,
βρύςκεται τουλϊχιςτον ςτο ςτϊδιο ϐπου δεν αιςθϊνεται πια την
ανϊγκη να διατηρεύ παραρτόματα αντιπεριςπαςμοϑ τϑπου αρτρ
ό Μαντϋσ.
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Η ςκϋψη που πρϐκειται να ανατρϋψουμε βαςιλεϑει μϐνη, με ϋναν
βαθμϐ αςυνϋπειασ και αδυναμύασ τον οπούο μαρτυρϊ αυτό η δόλωςη υποτϋλειασ των μεγϊλων γαιοκτημϐνων, των αφεντικών
τησ Ιςπανύασ, ςτο πιο επιτυχημϋνο δημιοϑργημϊ τουσ:
«την εκκληςύα του Ιηςοϑ τησ Μεδιναθϋλι, με μια λειτουργύα για
το Ωγιο Πνεϑμα ϐπου παρευρϋθηκε ο εθνικϐσ απεςταλμϋνοσ τησ
Ϊνωςησ, ϊνοιξε τισ εργαςύεσ του το πρώτο Εθνικϐ υνϋδριο Κτηνοτροφύασ, ςτο οπούο ςυμμετεύχαν 3.100 κτηνοτρϐφοι και 1.000
επιχειρηματύεσ, εκπρϐςωποι τησ βιομηχανύασ και του εμπορύου…
τη ςυνϋχεια, ο εθνικϐσ ηγϋτησ τησ Ϊνωςησ Κτηνοτρϐφων εκφώνηςε μια ομιλύα ςτην οπούα, αφοϑ χαιρϋτηςε τουσ παριςτϊμενουσ,
εύπε:
“Αυτϐ το ςυνϋδριο δεν θα εύναι βερμπαλιςτικϐ· ϐχι ϊλλη δημαγωγύα. Ο υπερβατικϐσ χαρακτόρασ του θα φτϊςει αρκετϊ μακριϊ
ςτη ςυνεύδηςη ϐλων των Ιςπανών…
Και καθώσ γνωρύζω ϐτι ϋχουν ςυγκεντρωθεύ οι κτηνοτρϐφοι, θϋλω ςτο ϐνομα ϐλων να προςφϋρω φϐρο τιμόσ ςτον μεγϊλο πολιτικϐ ϊνδρα, ςτον Καουδύγιο τησ Ιςπανύασ Υρανθύςκο Υρϊνκο. Με
τον Υρϊνκο και για την Ιςπανύα εξυψώνονται οι Ιςπανού κτηνοτρϐφοι, και ϐπωσ ςτουσ αυτοκρατορικοϑσ χρϐνουσ το υμβοϑλιο
τησ Μϋςτα εύχε για διακριτικϐ ςϑμβολο των προνομύων του τη
μεγαλειϐτητα του Βαςιλιϊ, ςόμερα, εμεύσ, ϐλοι οι κτηνοτρϐφοι τησ
Ιςπανύασ, προςφϋρουμε ςτον Καουδύγιο μασ την επύτιμη προεδρύα
του Ιςπανικοϑ ζωικοϑ κεφαλαύου, που πλαιςιώνεται απϐ τον θεςμϐ τησ Εθνικόσ Ϊνωςησ Κτηνοτρϐφων, ςε αυτό την ϋνδοξη Ιςπανύα που ϋγινε ξανϊ βαςύλειο χϊρη ςτο ξύφοσ και το μεγαλεύο
τησ διούκηςησ του Υρανθύςκο Υρϊνκο. Ο Υρϊνκο κατϋχει μια
ςχεδϐν φρενόρη αντύληψη του μϋλλοντοσ. Διαθϋτει ορθό κρύςη
για τον βαθμϐ και τουσ δεςμοϑσ τησ ςϑνθετησ κύνηςησ τησ δρϊςησ
και αντύδραςησ των ανθρώπινων παθών, διαιςθϊνεται το χρονοδιϊγραμμα του μϋλλοντοσ, βλϋπει ςτο ςκοτϊδι τησ μούρασ το γεγονϐσ που κρϑβεται ακϐμα ςτα ςπλϊχνα τησ. Γνωρύζει επακριβώσ
τη διαθϋςιμη ηθικό δϑναμη για να ςφυρηλατόςει ό να επιςπεϑςει
κϊθε καινοτομύα. Εκτιμϊ με ακρύβεια τισ λανθϊνουςεσ ικανϐτητεσ
τησ Ιςπανικόσ κοινϐτητασ για την επύτευξη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου
ςτϐχου. Ασ εύναι ο Υρϊνκο οδηγϐσ μασ ςτη δημιουργικό αγωνύα
των Ιςπανών κτηνοτρϐφων!...”
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το τϋλοσ τησ λαμπρόσ ομιλύασ του ο κ. Απαρύθιο χειροκροτόθηκε
θερμϊ απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ςυνϋλευςησ.»
(Hoja del Lunes, Βαρκελώνη)
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Βϋρα, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Ζακ Υιγιϐν

ΕΙΔΗΟΤΛΑ
Ο καθυςτερημϋνοσ θϊνατοσ του Κλωντϋλ προκϊλεςε οριςμϋνα
λογοτεχνικϊ εγκώμια που θα εύχαν κερδύςει αν εκφρϊζονταν κατ’
ιδύαν. Μαζύ με τισ Figaro-Match –αυτό η τελευταύα με την εικονογρϊφηςό τησ ϋχει το πλεονϋκτημα να αποκαλϑπτει οπτικϊ, για
ϐςουσ δεν την ϋχουν διαβϊςει, πϐςο αηδιαςτικϐσ γϋροσ όταν ο
Κλωντϋλ– μπορεύ κανεύσ να δει τον Αραγκϐν-Lettres-Françaises ό
την εβδομαδιαύα France-Observateur να επαινοϑν τα προτερόματα του εκλιπϐντοσ, παρϊ την ϑπαρξη αυτοϑ που η FranceObservateur τησ 3ησ Μαρτύου αποκαλεύ –τολμϊει να αποκαλϋςει–
“αδεξιϐτητα τησ χρονικόσ προςϋγγιςησ του ποιητό”. (Ο Βιγιϐν, ο
Μπωντλαύρ και ο Ρεμπώ αναφϋρονται παρϊλληλα εκεύ ωσ ϊλλα
παραδεύγματα που δεύχνουν ϐτι “οι ποιητϋσ ϋχουν κϊποια δυςκολύα προςαρμογόσ ςτον κϐςμο και ςτισ αντιξοϐτητϋσ του”.)
Για μια ακϐμα φορϊ, αλλϊ με τρϐπο πιο εντυπωςιακϐ και πιο
ςκανδαλώδη απ’ ϐ,τι ςυνόθωσ, ο λεγϐμενοσ προοδευτικϐσ τϑποσ
επιλϋγει τον αιςθητικϐ θαυμαςμϐ τησ πιο αμφιςβητόςιμησ αςτικόσ “ιδιοφυύασ” ϋναντι τησ ςιωπόσ ό των προςβολών που, ςτην
περύπτωςη του θανϊτου του Κλωντϋλ, εύναι οι μϐνεσ που δικαιολογοϑνται ηθικϊ.
, διευθυντό
Αναφορικϊ με την παρουςύαςη ςτη γαλλικό Σαινιοθόκη τησ ταινύασ
ενόσ παλιού λετριςτό, που αποτελεύ μια αντιδραςτικό και ωσ εκ
τούτου πιο εύκολα αποδεκτό μεταςτροφό των ιδεών που ϋχουμε
υποςτηρύξει, απευθύναμε την ακόλουθη επιςτολό ςτον κ. Λανγκλουϊ, διευθυντό αυτού του ιδρύματοσ.
[Επιςτολό ςτον κ. Λανγκλουϊ

τησ γαλλικόσ Σαινιοθόκησ]

Κϑριε,
Καθώσ ενημερωθόκαμε για την πρϐθεςό ςασ να παρουςιϊςετε
ςτισ 22 Μαρτύου ςτο μουςεύο Κινηματογρϊφου την ταινύα του
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Μπιςμοϑτ-Λεμαύτρ, θεωροϑμε καλϐ να επιςτόςουμε την προςοχό
ςασ ςτην αςημαντϐτητα αυτόσ τησ παραγωγόσ.
Απϐ την ϊποψη του “λετριςτικοϑ” κινηματογρϊφου, που εύναι
κατϊ τη γνώμη μασ η μοναδικό θεμελιώδησ ανανϋωςη αυτόσ τησ
τϋχνησ εδώ και τϋςςερα χρϐνια, η εν λϐγω ταινύα δεν εύναι παρϊ
ϋνα κακϋκτυπο τησ Πραγματεύασ ϊλιου και Αιωνιότητασ του Ιζοϑ,
που με τη ςειρϊ τησ δεν αντιπροςώπευε παρϊ μϐνο την πρώτη
προςπϊθεια αυτόσ τησ ανανϋωςησ.
Η ιςχνϊ πιραντελικό φιλοδοξύα που επιπροςθϋτει αυτό η ςχολικό
εργαςύα (να ςπϊςει το ςυνηθιςμϋνο πλαύςιο τησ κινηματογραφικόσ αναπαρϊςταςησ κ.λπ.) απϋχει πολϑ απϐ τον μπουρλϋςκ μϋςο
ϐρο του Hellzapoppin’.
ασ υπενθυμύζουμε ϐτι εύναι ατυχϋσ να προωθεύτε μια τϐςο γελούα
ςϑγχυςη αξιών ςε ϋνα κοινϐ που ςασ εμπιςτεϑεται. Ανϊλογεσ
πλαςτογραφόςεισ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα να αποδύδουν οριςμϋνοι
ακϐμα και ςόμερα ςτον Κοκτώ το ςτιλ που αναγγϋλθηκε τρύα
χρϐνια πριν απϐ αυτϐν με τον Ανδαλουςιανό κύλο· ό, ακϐμα χειρϐτερα, να φαντϊζονται ϐτι ο δημιουργϐσ του Θαύματοσ ςτο Μιλϊνο εύναι ο εφευρϋτησ των εφϋ του Ρενϋ Κλαιρ.
Ελπύζουμε ϐτι θα λϊβετε εγκαύρωσ αυτό την επιςτολό.
20 Μαρτύου 1955
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μ. Νταχοϑ, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ

ΝΑ ΜΗ ΤΓΦΕΕΣΑΙ
Ψσ απϊντηςη ςτην Paris-Presse τησ 7ησ Μαρτύου, που αφιερώνει
ϋνα ακϐμα ϊρθρο ςτη θλιβερό ςυνοικύα Ζερμαύν-ντε-Πρε υπϐ τον
τύτλο “Η ιμϐν ντε Μπωβουϊρ παύρνει το βραβεύο Γκονκοϑρ… ο
πρύγκιπασ των λετριςτών παντρεϑεται μια αιγϑπτια πριγκύπιςςα… κ.λπ.”, η Λετριςτικό Διεθνόσ δηλώνει ϐτι καμύα αλλοδαπό
παντρεμϋνη με κϊποιο απϐ τα μϋλη τησ δεν εύναι αιγϑπτια πριγκύπιςςα.
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“H ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΟ ΜΕΣΨΠΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ”
το τεϑχοσ 109 των Temps Modernes διαβϊζουμε (ςελύδεσ 1053
ϋωσ 1072) μια “μαρτυρύα για μια ταυρομαχύα”, που αποδύδεται ςε
κϊποιον Ρομπϋρ ΜιζραϏ. Εύναι ϋνα απϐ τα πιο αντιπροςωπευτικϊ
κεύμενα με αυτϐ το εξωπραγματικϐ ϑφοσ ςχολαςτικιςμοϑ που
ειςόγαγε πριν μερικϊ χρϐνια ςτη λογοτεχνικό υποπαραγωγό ο
αρτρ και ςχεδϐν εξαφανύςτηκε απϐ τϐτε εξαιτύασ τησ γελοιϐτητϊσ του, αλλϊ αναβιώνει τυφλϊ μερικϋσ φορϋσ απϐ οριςμϋνουσ
αδϋξιουσ επιγϐνουσ.
Η αναμϋτρηςη μεταξϑ ταϑρου και ταυρομϊχου, η οπούα παρουςιϊζεται ςτα ςοβαρϊ ςαν ιςτορύα “ενϐσ ζηλιϊρη ομοφυλϐφιλου
που περνϊει απϐ τη θηλυκϐτητα ςτον ανδριςμϐ” ςκοτώνοντασ το
ζώο, επιτρϋπει ςτον ςυνεργϊτη των Temps Modernes να δώςει
ςτον ταυρομϊχο μια επιτακτικό ςυμβουλό, και καθώσ δεν ϋχουμε
κϊθε μϋρα τη χαρϊ να την διαβϊζουμε:
“Θα όταν αρκετϐ να γρϊφει τισ ταυρομαχικϋσ εμπειρύεσ του και να
γύνει ποιητόσ· μϐνο ο αναςτοχαςμϐσ θα τον ϋςωζε, ϐπωσ και τον
Ζενϋ” (ςελ. 1069).
Προχωρώντασ ακϐμα περιςςϐτερο ςε κϊτι που μοιϊζει με μια υπερβολικϊ φορτωμϋνη παρωδύα, παύρνει τοισ μετρητούσ τουσ
ψευδο-οριςμοϑσ τησ τϋχνησ που ο ύδιοσ ο αρτρ δεν κατϊφερε
ποτϋ να ληφθοϑν ςοβαρϊ υπϐψη απϐ κανϋναν, παρϊ τουσ δϑο ό
τρεισ τϐμουσ των Καταςτϊςεων που τουσ ανϋφεραν ςε κϊθε ςελύδα:
“…Η ταυρομαχύα δεν μπορεύ να εξομοιωθεύ με μια τϋχνη: δεν θεμελιώνεται ςτη γενναιοδωρύα, δεν αποτελεύ κϊλεςμα για την ελευθερύα των ϊλλων…” (ςελ. 1072).
το δρϊμα πρϋπει να προςτεθεύ μια μικρό “δϋςμευςη” που αναλαμβϊνεται ευγενικϊ απϋναντι ςτην οικονομύα, με πολλϋσ προςωπικϋσ ιδϋεσ: “Φωρύσ δολοφϐνουσ (δηλαδό χωρύσ ταυρομϊχουσ),
δεν θα υπόρχαν κτηνοτρϐφοι”. Ωραγε επειδό “οι μεγϊλοι γαιοκτόμονεσ που εκτρϋφουν ταϑρουσ ςε ευρεύα κλύμακα” θα αντικαθιςτοϑνταν, ελλεύψει ταϑρων, απϐ κολχϐζ; (Και πρώτα απ’ ϐλα, τι
θα πόγαινε να κϊνει ςτην Ιςπανύα αυτϐσ ο απατεώνασ; Θα μεγϊλωνε το πλόθοσ των τουριςτών που προςφϋρουν τον οβολϐ τουσ
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ςτην οικονομύα του βατικανο-φρανκικοϑ καθεςτώτοσ, προςελκυϐμενοι απϐ τισ χαμηλϋσ τιμϋσ που προκϑπτουν απϐ την εξαθλύωςη του Ιςπανικοϑ λαοϑ· και το δϐγμα με το οπούο εύναι
εξοπλιςμϋνοσ δεν θα του επϋτρεπε να αραδιϊζει ακριβώσ τισ ύδιεσ
μαλακύεσ για οποιοδόποτε ϊλλο καθημερινϐ θϋαμα;)
ε ϐ,τι αφορϊ ϋνα περιοδικϐ του οπούου η λογοτεχνικό βϊςη, επαρκώσ προςδιοριζϐμενη απϐ αυτό την αιςθητικό και ηθικό ςόψη που ςυνιςτϊ ο Ζαν Ζενϋ, δεν ξεπερνϊ ποτϋ το επύπεδο τησ
μαθητικόσ φϊρςασ (δεύτε ςτα τεϑχη 109 και 110 τον Ωνθρωπο με
το Φρυςό Φϋρι του Νϋλςον Ωλγκρεν και το Υαρενϊιτ 451 του Ρϋι
Μπρϊντμπερι, αν δεν εύναι πιο φυςιολογικϊ του Μπορύσ Βιϊν),
δεν θϋλαμε να επιςτόςουμε την προςοχό ςτη “μαρτυρύα” μιασ ςυνηθιςμϋνησ βλακεύασ, αλλϊ μϊλλον μιασ αςυνόθιςτησ επιτόδευςησ.

ΣΑ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΑ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ
Η ανακϊλυψη που ανακοινώθηκε χαρμϐςυνα απϐ τον Αραγκϐν
ςτο Δεϑτερο υνϋδριο οβιετικών υγγραφϋων (Nouvelle
Critique, τεϑχοσ 62), και η οπούα του φϊνηκε ϐτι δικαιολογεύ το
ςεμινϊριο των “Νϋων ποιητών τησ C.N.E.”:
“Σο ύδιο το γεγονϐσ τησ ςυζότηςησ ςχετικϊ με την τεχνικό του
ςτύχου αποκαθιςτϊ κατ’ ανϊγκη τον ςτύχο που ςφυρηλατόθηκε
υπομονετικϊ και επύ μακρϐν απϐ αιώνεσ εμπειρύασ των ποιητών…”
Δεν εύναι ϊραγε μια απϐδειξη ύδιασ αξύασ με αυτό τη διαπύςτωςη:
“Σο ύδιο το γεγονϐσ τησ ςυζότηςησ ςχετικϊ με τη θεολογύα αποκαθιςτϊ κατ’ ανϊγκη τη θρηςκεύα που ςφυρηλατόθηκε υπομονετικϊ και επύ μακρϐν απϐ αιώνεσ εμπειρύασ τησ Εκκληςύασ…”;
Σο Potlatch αποςτϋλλεται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ διευθϑνςεισ που
κοινοποιοϑνται ςτη ςϑνταξη.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
(ςυνϋχεια και τϋλοσ)
Υωνό 4: Σο ανϊγλυφο, το κλύμα, τα ποτϊμια που μελετόςαμε μϋχρι τώρα διαμορφώνουν το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο ζουν τα ϋμβια
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ϐντα, τα φυτϊ, τα ζώα, οι ϊνθρωποι. Κϊθε ζωντανϐ εύδοσ προςαρμϐζεται ςτισ φυςικϋσ ςυνθόκεσ. Αλλϊ ςυχνϊ ο ϊνθρωποσ, το πιο
δραςτόριο και πιο καταςτροφικϐ ον, τροποπούηςε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ και δημιοϑργηςε καινοϑρια τοπύα.
Υωνό 1: Οι κϐκκινεσ ςημαύεσ, ςφραγιςμϋνεσ με το αςτϋρι του Φο
Σςι Μινχ, κυματύζουν εδώ και καιρϐ πϊνω απϐ την πϐλη. Οι νϋεσ
αρχϋσ δεν παρϋλειψαν να διακοςμόςουν με αυτϋσ τον καθεδρικϐ
ναϐ.
Υωνό 4: Ϊτςι, ο πολιτιςμϐσ και οι ςϑγχρονοι τρϐποι ζωόσ διειςδϑουν μϋχρι τα ακρϐτατα ϐρια τησ κατοικόςιμησ γησ.
Υωνό 3: Γϑρω απϐ τον Νϐτιο Πϐλο εκτεύνεται μια ορεινό όπειροσ.
Υωνό 2 (κορύτςι): Ακϐμα και αν περπατοϑςα ςτην κοιλϊδα τησ
ςκιϊσ του θανϊτου δεν θα φοβϐμουν κανϋνα κακϐ, γιατύ εςϑ εύςαι
μαζύ μου.
Υωνό 1: Οι εξερευνητϋσ ϋχουν για εχθροϑσ το κρϑο, τον ϊνεμο, το
ςκοτϊδι, τη μοναξιϊ.
Η αναχώρηςη γι’ αυτϋσ τισ περιοχϋσ εύναι μια πραγματικό περιπϋτεια. Ακϐμα και ςόμερα, παρϊ τη βοόθεια των αςυρμϊτων και
των αεροπλϊνων, οι εξερευνητϋσ χϊνονται.
Ξϋρουν να καθοδηγοϑνται απϐ τα αςτϋρια, τα κϑματα, τον ϊνεμο.
Ϊχουν ναυτικοϑσ χϊρτεσ φτιαγμϋνουσ απϐ μπαμποϑ, που δεύχνουν τα νηςιϊ και τα ρεϑματα.
Υωνό 2 (κορύτςι): Θυμϊμαι την αγϊπη που μου πρϐςφερεσ τον
καιρϐ τησ νιϐτησ ςου, τον καιρϐ των αρραβώνων ςου, ϐταν με
ακολουθοϑςεσ ςτην ϋρημο, ςτη χϋρςα γη... Κι εγώ ςε ϋφερα ςε μια
χώρα που ϋμοιαζε με περιβϐλι για να γευτεύσ τουσ καρποϑσ και να
απολαϑςεισ τα αγαθϊ του.
Υωνό 1: Αυτού που κϊνουν επαναςτϊςεισ ςτον κϐςμο, αυτού που
θϋλουν να κϊνουν το καλϐ, δεν πρϋπει να κοιμοϑνται παρϊ μϐνο
ςτον τϊφο.
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Υωνό 3: Οι ϊνθρωποι καταςκευϊζουν τα ςπύτια τουσ ςϑμφωνα με
τη χρόςη που θϋλουν να τουσ κϊνουν. Σο ύδιο ςπύτι δεν εύναι κατϊλληλο για ϐλεσ τισ αςχολύεσ, για ϐλουσ τουσ τρϐπουσ ζωόσ.
Καθετύ που δεν εύναι καινοϑριο ςε μια εποχό ανανϋωςησ εύναι επιβλαβϋσ.
Υωνό 1: Σι αποδεικνϑει η ιςτορύα των ιδεών αν ϐχι ϐτι η πνευματικό παραγωγό μεταμορφώνεται μαζύ με την υλικό παραγωγό;
Οι κυρύαρχεσ ιδϋεσ μιασ εποχόσ όταν πϊντα οι ιδϋεσ τησ κυρύαρχησ
τϊξησ. Γύνεται λϐγοσ για ιδϋεσ που επαναςτατικοποιοϑν ολϐκληρη
την κοινωνύα. Με αυτϐ εκφρϊζεται απλώσ το γεγονϐσ ϐτι τα ςτοιχεύα μια νϋασ κοινωνύασ ςχηματύζονται μϋςα ςτην παλιϊ κοινωνύα· ϐτι η διϊλυςη των παλιών ιδεών ςυμβαδύζει με τη διϊλυςη
των παλιών ςυνθηκών ϑπαρξησ.
Υωνό 2 (κορύτςι): όμερα δουλεϑουν κυρύωσ ςε μεγϊλα εργοςτϊςια ϐπου τα μηχανόματα επιτρϋπουν την καταςκευό αμϋτρητων
αντικειμϋνων. Ο εργϊτησ επιβλϋπει και ρυθμύζει τα μηχανόματα·
περιορύζεται ςε μια ομοιϐμορφη και αυςτηρϊ καθοριςμϋνη εργαςύα. Η λειτουργύα αυτών των εργοςταςύων απαιτεύ τερϊςτια κεφϊλαια, μια κινητόρια δϑναμη και ϊφθονα εργατικϊ χϋρια, και τη
γειτνύαςη με κατϊλληλεσ μεταφορικϋσ οδοϑσ.
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ
Όλεσ οι φρϊςεισ αυτόσ τησ ραδιοφωνικόσ εκπομπόσ μεταςτρϊφηκαν απϐ τα εξόσ:
Μποςςυϋ. Πανηγυρικόσ του Μπερνϊρ ντε Κλαιρβώ.
Ντεμανζϐν και Μεϒνιϋ. Γενικό Γεωγραφύα. Ϊκτη τϊξη.
France-Soir, τησ 5ησ Νοεμβρύου 1954.
Βιβλύα του Ιερεμύα, των Χαλμών, του αμουόλ.
Μαρξ και Ϊνγκελσ. Κομμουνιςτικό Μανιφϋςτο.
εν-Ζυςτ. Αναφορϋσ και Λόγοι ςτη υμβατικό υνϋλευςη.

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

29 Απριλύου 1955

19

Σεύχοσ 19 – 29 Απριλύου 1955

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ.
ΣΟ 8Ο ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΨΝ ΚΑΝΝΨΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΜΟ
Οι κινηματογραφικού κριτικού αγαποϑν, λϐγω επαγγϋλματοσ, τον
Κινηματογρϊφο. Αγαποϑν ϋναν οριςμϋνο Κινηματογρϊφο, αποκλεύοντασ ϐλουσ τουσ ϊλλουσ δυνατοϑσ Κινηματογρϊφουσ. Αλλϊ,
εδώ ϐπωσ και αλλοϑ, ϋχουν βαρεθεύ: θα όθελαν μια ςχετικό ανανϋωςη. Ϊχουν τουσ καλϑτερουσ λϐγουσ να γνωρύζουν ϐτι αυτό η
ανανϋωςη εύναι αδϑνατη ςτο πλαύςιο του Κινηματογρϊφου που
εκτιμοϑν και τουσ τρϋφει. Εδώ και αρκετϊ χρϐνια προςποιοϑνται
ϐτι περιμϋνουν κϊτι λύγο καινοϑριο, προςποιοϑνται τουσ απογοητευμϋνουσ, προςποιοϑνται τουσ ϋκπληκτουσ.
Εδώ και αρκετϊ χρϐνια εύναι προφανϋσ, και για τον κινηματογρϊφο επύςησ, ϐτι η επιδεξιϐτητα ςε μια τεχνικό, ϐταν ϋχει διατρϋξει
ϐλο το δυνατϐ πεδύο των ανακαλϑψεων, δεν μπορεύ να δώςει τύποτα ϊλλο εκτϐσ απϐ μια δεξιοτεχνύα ςτην τόρηςη των αποδεκτών κανϐνων, ϐπωσ ςυμβαύνει και ςτο ςκϊκι. Αυτϐ δεν εμποδύζει
τουσ κριτικοϑσ μασ να παριςτϊνουν τουσ απογοητευμϋνουσ, ό ακϐμα και τουσ αγανακτιςμϋνουσ, ϐταν διαπιςτώνουν ϐτι ο Κλουζϐ
για τισ Διαβολογυναύκεσ του εφϊρμοςε απλώσ μια ευρεύα γνώςη
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των κινηματογραφικών ςυνταγών ςτην υπηρεςύα ενϐσ χϐμπι χωρύσ κανϋνα απολϑτωσ νϐημα. Ϋ ϐτι ο τελευταύοσ Φύτςκοκ (μα επιτϋλουσ, τι περύμεναν απϐ τον Φύτςκοκ;) ανούγει ϋνα απολϑτωσ
ανοϑςιο παρϊθυρο ςε ϋνα εντελώσ αςόμαντο ϋδαφοσ.
Ξεκινώντασ αυτό την εκςτρατεύα υποτύμηςησ ενϊντια ςε οριςμϋνουσ απϐ τουσ θεοϑσ τουσ που, ςε τελικό ανϊλυςη, εύναι πολϑ ικανού να τουσ κϊνουν να περϊςουν ευχϊριςτα δυο ώρεσ, οι ςτυλοβϊτεσ τησ βιομηχανικόσ-κινηματογραφικόσ θρηςκεύασ δεύχνουν
τα πρώτα ςημϊδια τησ πνευματικόσ εξϊντληςησ που εκδηλώνεται
πϊντα, μακροπρϐθεςμα, ςτουσ θεωρητικοϑσ των καταφανώσ νεκρών ιδεολογιών. ϑντομα θα χρειαςτεύ να γύνουν πιο μετριοπαθεύσ για να ςυνεχύςουν αυτϐ το επϊγγελμα. Θα παραδεχτοϑν ύςωσ
ϐτι ο Κινηματογρϊφοσ δεν εύναι παρϊ ϋνα θϋαμα που επαναλαμβϊνεται επ’ ϊπειρον, ϐπωσ η θρηςκευτικό λειτουργύα ό οι ποδοςφαιρικού αγώνεσ.
Επιςημϊναμε την πραγματικό κατϊςταςη τησ τϋχνησ τουσ ςόμερα όδη απϐ τον Απρύλιο του 1952 ςε ϋνα φυλλϊδιο που μοιρϊςτηκε ςτο 5ο φεςτιβϊλ των Καννών με τύτλο Σϋλοσ του Γαλλικού
Κινηματογρϊφου. Σο γεγονϐσ ϐτι οι προςπϊθειϋσ μασ για ανατροπό ςε αυτϐν τον τομϋα όρθαν αντιμϋτωπεσ με τη γενικό αντύθεςη
των κϑκλων που ελϋγχουν τη διανομό ό ακϐμα και με τη Λογοκριςύα, ϐταν χρειϊςτηκε, δεν αποτελεύ επιχεύρημα εναντύον τησ θϋςησ
μασ αλλϊ μϊλλον υπϋρ τησ.
Απϐ τϐτε η μετριϐτητα ςυνεχύζεται για τον “Ατλαντικϐ” κινηματογρϊφο μασ, ενώ ακϐμα και οριςμϋνεσ ξεκαρδιςτικϋσ απϐπειρεσ
αποκατϊςταςησ του ςτιλ Κοκτώ απϋδειξαν ϐτι εύχαμε δύκιο. Σο 8ο
πανηγϑρι που ξεκινϊει αυτϋσ τισ μϋρεσ ςτισ Κϊννεσ θα εύναι απαύςιο. Φαιρϐμαςτε που το επιβεβαιώνουμε εκ των προτϋρων.

ΑΚΟΜΑ ΑΠΙΖΕΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ
Η τελευταύα ταινύα του Ντιβιβιϋ με τύτλο Η Μαριϊννα τησ νεότητϊσ μου ςυνδυϊζει τη μϋγιςτη ανοηςύα με μια θλιβερό ηθικό εξαχρεύωςη. Η ιςτορύα, φρικτϊ αντιγραμμϋνη απϐ τον Μεγϊλο Μωλν,
ςυγκεντρώνει τα χιλιοειπωμϋνα κλιςϋ του προςκοπιςμοϑ και του
αλεξιπτωτιςμοϑ: ςε μια ϋπαυλη-κολλϋγιο τησ Βαυαρύασ, ϋνα κουτορνύθι με κοντϊ παντελϐνια, ο κϑριοσ Πιερ Βανϋκ, που βρόκε απϐ
τϐτε την πραγματικό του θϋςη ςτο Γκραν Γκινιϐλ, ςαγηνεϑει τουσ
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πϊντεσ με τισ ιςτορύεσ του για την εκτροφό αλϐγων ςτην Αργεντινό και με τη Υραγκιςκανικό τϋχνη του να εξημερώνει τα πουλιϊ και τα διερχϐμενα ελϊφια. Εύναι φυςικϊ ποιητόσ. υναντϊ
λοιπϐν ςτην ϋπαυλη τη μυςτηριώδη-απρϐςιτη-μαγικό-θλιμμϋνη
Γυναύκα ςτο πρϐςωπο τησ δεςποινύδοσ Μαριϊν Φολντ, που εύναι
διατεθειμϋνη να ερωτευθεύ τον Ζιλμπϋρ Μπεκϐ. (Εξϊλλου, λϋγεται
ϐτι αυτϐσ, ενθουςιαςμϋνοσ απϐ την ταινύα, ϋφτιαξε μερικοϑσ ςτύχουσ με αυτϐν τον τύτλο.) Τπϊρχουν βϋβαια οριςμϋνα ιςχυρϊ και
κρυφϊ εμπϐδια για τουσ ιδεαλιςτικοϑσ ϋρωτϋσ τουσ, που ϋχουν
την αναμφιςβότητη οςμό του χριςτιανιςμοϑ. Η Μαριϊν βρύςκεται
ςτην ϊλλη ϐχθη μιασ λύμνησ· ςυχνϊ παραμιλϊει· την απαγϊγουν·
τα μαςτύφ γοητεϑονται απϐ τον ποιητό· ο ομοφυλϐφιλοσ ςυμμαθητόσ ψϊχνει τον ποιητό με μια βϊρκα· εκεύνοσ θα τρϋξει ςε ϐλο
τον κϐςμο για να ξαναβρεύ τη Μαριϊν. Αυτό θα εύναι ύςωσ μια ϊλλη ταινύα.
Σο μεγαλϑτερο ςκϊνδαλο εύναι η ιςτορύα ενϐσ πολϑ νεαροϑ κοριτςιοϑ, ανιψιϊσ του διευθυντό του κολλεγύου, που εύχε την απεριςκεψύα να ερωτευθεύ τον μαθητό-ποιητό. Κϊθε τϐςο γδϑνεται
μπροςτϊ του. Υυςικϊ εκεύνοσ την αγνοεύ, γιατύ αυτό εύναι εκεύ
ενώ αυτϐσ εύναι ερωτευμϋνοσ με την απρϐςιτη-μαγικόμυςτηριώδη-θλιμμϋνη Γυναύκα που ϋχει το πλεονϋκτημα να εύναι
απϐμακρη και, με τον τρϐπο που το εννοοϑν αυτϊ τα καθϊρματα,
αγνό. Αυτϐ το μικρϐ κορύτςι, που θα πεθϊνει ποδοπατημϋνο απϐ
ϋνα κοπϊδι ελϊφια αφιονιςμϋνα απϐ τον γλυκϐ ποιητό (τουλϊχιςτον αυτό φαύνεται ϐτι εύναι η πιο λογικό εξόγηςη), το υποδϑεται
πολϑ καλϊ η δεςποινύσ Ιζαμπϋλ Πιϊ. Ασ ςημειωθεύ παρεμπιπτϐντωσ ϐτι η ύδια Ιζαμπϋλ Πιϊ εύναι εντελώσ απαύςια ςε κϊποιεσ
πρϐςφατεσ φωτογραφύεσ τησ Nuit de Saint-Cyr, ϐπου την βλϋπουμε να ποζϊρει ανϊμεςα ςε δϑο αξιωματικοϑσ που μϐλισ πόραν
προαγωγό. Αυτό η ταινύα τελειώνει ςύγουρα ϊςχημα.
Και πϊνω απ’ ϐλα ο Ντιβιβιϋ, πατϋρασ των περύφημων Δον Καμύλο, δεν διακινδϑνευςε καθϐλου το απϊνθιςμα των “ποιητικών
ψευδαιςθόςεων τησ εφηβεύασ”. Σϐλμηςε να ανακατϋψει ςτη βρώμικη δουλειϊ του τα κϊςτρα του Λουδοβύκου Β΄ τησ Βαυαρύασ, τα
οπούα χρηςιμοπούηςε λύγο για τα γυρύςματα αλλϊ πϊρα πολϑ για
τη διαφόμιςη του νοςηροϑ ϋργου του.
Αυτό η μϋθοδοσ θα αρκοϑςε απϐ μϐνη τησ για να δικαιολογόςει
την αγανϊκτηςό μασ, και για να ενιςχϑςει την πεπούθηςό μασ ϐτι,
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ςτο μϋλλον, μια ευφυόσ λογοκριςύα θα απαγορεϑςει τισ ταινύεσ
αυτοϑ του εύδουσ.

ΑΠΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΣΗΘΟΤΝ
Σον Νοϋμβριο του 1954 ανακοινώςαμε (Potlatch, τεϑχοσ 14) την
παρουςύαςη δϑο εκθϋςεων “μεταγραφικόσ προπαγϊνδασ” ςτη
Λιϋγη και ςτισ Βρυξϋλλεσ, απϐ τισ 9 Απριλύου μϋχρι τισ 5 ΜαϏου
1955. Η ςυμφωνύα που μασ εύχε προταθεύ απϐ αυτϋσ τισ δϑο Βελγικϋσ γκαλερύ τοϑσ ανϋθετε το καθόκον να εξαςφαλύςουν την
εκτϑπωςη των αφιςών και των προςκλόςεων αυτόσ τησ εκδόλωςησ. Εύναι αυτονϐητο ϐτι δεν εύχε αμφιςβητηθεύ ποτϋ η απϐλυτη
ελευθερύα μασ να αποφαςύςουμε τη ςϑνταξό τουσ.
Ο ιδιοκτότησ αυτών των καλλιτεχνικών εταιρειών (Γκαλερύ και
Εκδϐςεισ Ζωρζ-Μαρύ Ντυτιγιϋλ) ξαφνικϊ φοβόθηκε διαβϊζοντασ
το κεύμενο που δημοςιεϑουμε παρακϊτω και βλϋποντασ ϋνα ςχϋδιο αφύςασ που αντιμετώπιζε τον αρχιτϋκτονα Λε Κορμπυζιϋ με
περιφρϐνηςη.
Η ϊρνηςό του να τυπώςει αυτϐ το κεύμενο οδόγηςε προφανώσ
ςτην ϊρνηςό μασ να ςυμβιβαςτοϑμε με το μαγαζύ του. Ϊκανε το
λϊθοσ να μην το αντιληφθεύ μϐνοσ του. Αυτϐ οδόγηςε ςε μια αρκετϊ γελούα επιμονό, και ςτη ςυνϋχεια ςε μια αςτυνομικό αποθϋωςη εξαιρετικόσ κακογουςτιϊσ.
Εδώ βρύςκεται η αλληλογραφύα που ανταλλϊχθηκε.
Σο κεύμενο των προςκλόςεων
Η εποχό μασ ϋχει φτϊςει ςε ϋνα επύπεδο γνώςεων και τεχνικών
μϋςων που καθιςτϊ εφικτό μια ολοκληρωμϋνη καταςκευό των
ςτιλ ζωόσ. Μϐνο οι αντιφϊςεισ τησ κυρύαρχησ οικονομύασ καθυςτεροϑν τη χρόςη τουσ.
Η ϑπαρξη αυτών των δυνατοτότων καταδικϊζει την αιςθητικό
δραςτηριϐτητα, η οπούα εύναι ξεπεραςμϋνη ωσ προσ τισ φιλοδοξύεσ και τισ αρμοδιϐτητϋσ τησ, με τον ύδιο τρϐπο που η κατϊκτηςη
οριςμϋνων φυςικών δυνϊμεων καταδύκαςε την ιδϋα του Θεοϑ.
Εύναι ανώφελο να περιμϋνουμε μια ςημαντικό αιςθητικό επινϐηςη. Εξύςου αδιϊφορεσ με τα ςφραγιςμϋνα γραμματϐςημα, και
– 120 –

αναπϐφευκτα εξύςου λύγο ποικιλϐμορφεσ ϐςο και αυτϊ, οι λογοτεχνικϋσ ό πλαςτικϋσ δημιουργύεσ δεν εύναι πια παρϊ μϐνο τα
ςϑμβολα ενϐσ αφηρημϋνου εμπορύου.
Η μεταβατικό φϊςη που ζοϑμε ανατρϋπει τη ςειρϊ των προτεραιοτότων ωσ προσ την επιλογό των δομών, των πλαιςύων και του
κοινοϑ των λεγϐμενων εκφραςτικών μϋςων, που πρϋπει να χρηςιμεϑςουν ωσ μϋςα δρϊςησ ςτην πορεύα των γεγονϐτων. Ϊτςι,
καθώσ θεωροϑμε ϐτι η δημοςιϐτητα και η προπαγϊνδα ϋχουν
προτεραιϐτητα ϋναντι οποιαςδόποτε ϋννοιασ διαρκοϑσ ομορφιϊσ,
οι μεταγραφικϋσ εργαςύεσ οριςμϋνων απϐ εμϊσ δεν προορύζονται
για το μουςεύο του Λοϑβρου αλλϊ αποςκοποϑν να δημιουργόςουν
μακϋτεσ αφιςών.
Εύςτε ελεϑθεροι να ςκεφτεύτε ϐτι αυτϋσ οι ςκϋψεισ εύναι η τελευταύα και πιο εξωφρενικό μορφό αυτόσ τησ “λετριςτικόσ” μυςτικοπούηςησ που επιδιώχθηκε για πολϑ καιρϐ απϐ μια ομϊδα
ατϊλαντων τςαρλατϊνων, και ϐτι μια πρωτοπορύα υγιοϑσ αυθεντικϐτητασ μπορεύ κϊλλιςτα να αναλϊβει την πολιτιςτικό διαδοχό. Αναζητόςτε την.
24 Μαρτύου 1955
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Βϋρα, Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν,
Νταχοϑ, Ντεμπϐρ, Ζ. Υιγιϐν
Από τον Ζ.-Μ. Ντυτιγιϋλ προσ τη Λετριςτικό Διεθνό
28 Μαρτύου 1955
Κϑριοι,
Βεβαιώνω ϐτι ϋλαβα καλώσ το ςημεύωμϊ ςασ τησ 25ησ Μαρτύου
και ςασ ευχαριςτώ. Οφεύλω, ωςτϐςο, να ςασ ενημερώςω ϐτι δεν
μπορώ να δεχτώ αυτϐ το αύτημϊ ςασ. Καθώσ η ςυμφωνύα μασ αναφορικϊ με την ϋκθεςη προβλϋπει την εκτϑπωςη προςκλόςεων
και αφιςών που εύναι ςυμβατϋσ με αυτϋσ που διανϋμουμε ςυνόθωσ, θα βρεύτε εδώ ϋνα υπϐδειγμα των οικεύων προςκλόςεών
μασ. Σϐςο ςτη Λιϋγη ϐςο και ςτισ Βρυξϋλλεσ, η φόμη των γκαλερύ
μασ δεν μασ επιτρϋπει μια διαφορετικό παρουςύαςη. Επιπλϋον,
πρϋπει να αναγνωρύςετε ϐτι οι προςκλόςεισ που ζητϊτε αποτε– 121 –

λοϑν μϊλλον ϋνα μανιφϋςτο παρϊ προςκλητόρια, και ϐτι οι αφύςεσ θα απαιτοϑςαν την ϑπαρξη μιασ εκτυπωτικόσ πλϊκασ που δεν
ϋχει προβλεφθεύ. Κατϊ ςυνϋπεια, ςασ ςυμβουλεϑω εύτε να δεχτεύτε το υπϐδειγμα των εντϑπων μασ εύτε να εκτυπώςετε επιπλϋον
τα δικϊ ςασ ςτο Παρύςι· το γραφεύο μασ μπορεύ να δεχτεύ μϐνο τη
διανομό των εντϑπων που εκδύδει το ύδιο. Εν αναμονό τησ απϊντηςησ με τισ απϐψεισ ςασ, παρακαλώ να πιςτϋψετε, Κϑριοι, ςτην
εκτύμηςό μου.
Ζ.-Μ. Ντυτιγιϋλ
ημεύωςη: την επιςτολό αυτό εύχε επιςυναφθεύ, αναμφύβολα ωσ
απϐδειξη τησ “φόμησ” του Ούκου Ντυτιγιϋλ, ϋνα υπϐδειγμα εντϑπου που ανακούνωνε την ϋκδοςη τησ τελευταύασ μπροςοϑρασ του
κ. Αλμπϋρ Καμϑ.
Από τη Λετριςτικό Διεθνό προσ τον Κύριο Ζ. Ντυτιγιϋλ, οδόσ
Escalier 6, Βρυξϋλλεσ.
Κϑριε,
Ϊλαβα αμϋςωσ γνώςη τησ επιςτολόσ ςασ τησ 28ησ Μαρτύου και
ϋμεινα βαθιϊ ϋκπληκτοσ.
Καταλαβαύνω ϐτι το ςχϋδιο τησ αφύςασ μπορεύ να μην εύναι κατϊλληλο για εςϊσ, εφϐςον μϋχρι τώρα κϊνατε μϐνο αφιςϋτεσ. ασ
αφόνω λοιπϐν ελεϑθερο να το χρηςιμοποιόςετε εδώ ϐπωσ ςυνηθύζετε.
Αντύθετα, το κεύμενο που λϊβατε μπορεύ κϊλλιςτα να χωρϋςει ςε
μύα μϐνο πλευρϊ των προςκλόςεών ςασ. Και δεν βλϋπω ποιεσ ϊλλεσ αντιρρόςεισ θα μποροϑςαν να προκϑψουν, αφοϑ προορύζονται να χρηςιμοποιηθοϑν για τη δημοςύευςη μιασ ςϑντομησ
παρουςύαςησ τησ εν λϐγω ζωγραφικόσ ςτουσ καταλϐγουσ των
γκαλερύ.
Υυςικϊ, αν η εκτϑπωςη αυτοϑ του κειμϋνου ςυνεπϊγεται μεγαλϑτερα ϋξοδα για ςασ απϐ εκεύνα που προβλϋπει η ςυμφωνύα μασ,
θα τα αποδεχτώ ευχαρύςτωσ.
Η φόμη του κινόματϐσ μασ –για το οπούο θα ϋχετε ύςωσ ακοϑςει
να γύνεται λϐγοσ– δεν μπορεύ να μασ επιτρϋψει να κϊνουμε την
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ϋκθεςη, τϐςο ςτη Λιϋγη ϐςο και ςτισ Βρυξϋλλεσ, χωρύσ να καθορύςουμε με απϐλυτη ανεξαρτηςύα τη θϋςη μασ.
Δεδομϋνου ϐτι θα βρύςκομαι ο ύδιοσ οϑτωσ ό ϊλλωσ ςτισ Βρυξϋλλεσ απϐ τισ 15 Απριλύου μαζύ με κϊποιουσ Βορειοαφρικανοϑσ ςυντρϐφουσ, θεωρώ ϐτι ο ςυμβιβαςμϐσ που ςασ προτεύνω εύναι ο
πλϋον ςυμφϋρων για ϐλουσ.
Αναμϋνω την απϊντηςό ςασ και ςασ παρακαλώ να δεχτεύτε, Κϑριε, τουσ διακεκριμϋνουσ χαιρετιςμοϑσ μου.
30 Μαρτύου 1955
Μωχϊμεντ Νταχοϑ
Από τη Λ.Δ. προσ τον Ντυτιγιϋλ, Βρυξϋλλεσ.
Κϑριε,
Σϋςςερισ μϋρεσ αφϐτου ςασ ςτϊλθηκε μια επιςτολό που απαιτοϑςε μια ϊμεςη απϊντηςη, εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να διαπιςτώςουμε ϐτι οι βαςικϋσ προϒποθϋςεισ τησ προηγοϑμενησ μεταξϑ μασ
ςυμφωνύασ δεν πληροϑνται πλϋον.
Αν δεν δημοςιευτεύ το κεύμενο που ςασ τρομϊζει, εύναι προφανϋσ
ϐτι δεν θα κϊνουμε την ϋκθεςη ςε γκαλερύ ϐπου πωλοϑνται ςυνόθωσ τα πιο ανϊμεικτα εμπορεϑματα. Υαύνεται ϐτι αγνοεύτε πωσ
υπϊρχει κϊποια απϐςταςη ανϊμεςα ς’ εμϊσ και ςε μια μετριϐτητα
ϐπωσ ο Καμϑ.
Αναλϊβετε ϊμεςα τισ ευθϑνεσ ςασ. Πιςτεϑετε ϊραγε ςτα ςοβαρϊ
ϐτι θα πϊρετε τισ μεταγραφύεσ μασ με επιτόδειεσ λοβιτοϑρεσ;
4 Απριλύου 1955
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζακ Υιγιϐν
Κϊρτα των εκδόςεων Ντυτιγιϋλ, χωρύσ ημερομηνύα, ανυπόγραφη.
Σαχυδρομικό ςφραγύδα Βρυξελλών με ημερομηνύα 5 Απριλύου.
ΝΣΤΣΙΓΙΕΛ βεβαιώνει ϐτι ϋλαβε καλώσ το ςημεύωμϊ ςασ αλλϊ δεν
μπορεύ να ςασ ικανοποιόςει! H φόμη και η ςυνόθησ διαφημιςτικό
παρουςύαςη των γκαλερύ του δεν μποροϑν να του επιτρϋψουν τη
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δημοςύευςη ενϐσ κειμϋνου· ςασ παρακαλεύ να αποδεχθεύτε αυτϐ
το γεγονϐσ. Κατϊ ςυνϋπεια, προκειμϋνου να μην υπϊρξει ϊλλη καθυςτϋρηςη, θα φτιϊξει, βϊςει τησ ςυμφωνύασ, μερικϋσ ςυνηθιςμϋνεσ προςκλόςεισ και αφιςϋτεσ. – Αν επιθυμεύτε να διανεύμετε ϊλλα
κεύμενα, μπορεύτε προφανώσ να απευθυνθεύτε ςε ϋναν τυπογρϊφο, καθώσ το δικϐ του γραφιςτικϐ και εκδοτικϐ εργαςτόριο δεν
δϋχεται παραγγελύεσ εργαςιών.
Από τη Λ.Δ. προσ τον Ντυτιγιϋλ, Βρυξϋλλεσ.
Ηλύθιε Ντυτιγιϋλ,
Εφϐςον φαντϊςτηκεσ ϐτι οι εκθϋςεισ ςου θα μποροϑςαν να γύνουν υπϐ τισ ςυνθόκεσ που απορρύψαμε, ϋδωςεσ το μϋτρο ςου.
Σα μυξιϊρικα ςαν εςϋνα που θϋλουν να πετϑχουν πρϋπει να εύναι
πιο επιδϋξια.
Δεν θα υπϊρξει ϋκθεςη.
7 Απριλύου 1955
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν
Επιςτολό ςτον Λεονϊρ Ρανκύν
Αγαπητϋ ςϑντροφε,
Ψσ απϊντηςη ςε δϑο επεύγουςεσ επιςτολϋσ των φύλων μασ, αυτϐσ
ο αχρεύοσ Ντυτιγιϋλ μϊσ ϋςτειλε ϋνα ςημεύωμα εκπληκτικόσ αυθϊδειασ: αρνεύται κατηγορηματικϊ να τυπώςει το κεύμενο που
γνωρύζετε· μασ πληροφορεύ ϐτι θα μποροϑςαμε να το δημοςιεϑςουμε μϐνοι μασ αλλϊ εν προκειμϋνω δεν μπορεύ να διανεμηθεύ
απϐ το γραφεύο του –και επιπλϋον, παρϊ την εναλλακτικό λϑςη
που του παρουςιϊςαμε ξεκϊθαρα, δηλώνει ϐτι η ϋκθεςη θα γύνει
ϐπωσ ο ύδιοσ θϋλει την προγραμματιςμϋνη ημερομηνύα.
Απϋναντι ςε αυτϐ το γεγονϐσ, που δεν εμπύπτει πλϋον ςτα ϐρια
τησ ανεκτόσ μπλϐφασ αλλϊ τησ ψυχοπαθολογύασ, εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να απαντόςουμε αμϋςωσ με ϋνα κεύμενο ρόξησ τϐςο
προςβλητικϐ ϐςο χρειϊζεται.
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Πιςτϋψτε ϐτι λυποϑμαςτε πραγματικϊ, ιδύωσ ςε ςχϋςη με εςϊσ,
για την απροςδϐκητη τροπό που πόρε αυτό η υπϐθεςη. Δεχθεύτε
τουσ πιο εγκϊρδιουσ χαιρετιςμοϑσ μασ.
7 Απριλύου 1955
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ, Ζακ Υιγιϐν
Από τον Ζ.Μ. Ντυτιγιϋλ προσ τη Λετριςτικό Διεθνό, Potlatch, οδόσ
Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι, 5ο.
7 Απριλύου 1955
Κϑριοι,
Βεβαιώνω ϐτι ϋλαβα καλώσ την επιςτολό ςασ τησ 4ησ Απριλύου, η
οπούα μϐλισ ϋφταςε ςε μϋνα.
…(Η ςυνϋχεια ςτο επϐμενο τεϑχοσ)

Αρχιςυντϊκτησ: Ζιλ Ζ. Βολμϊν, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ
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ΜΑΪΟ 1955: Ο ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΤΠΟ ΤΓΚΙΝΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΑΙΙΟ ΚΟΤΥΑΡΙ ΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΣΟΤΑΝΕΣΑ
“Η επιεύκεια εύναι για τουσ ςυνωμϐτεσ, και η αυςτηρϐτητα εύναι
για τον λαϐ. Υαύνεται ϐτι δεν μετρϊει καθϐλου το αύμα 200.000
πατριωτών που χϑθηκε και ξεχϊςτηκε.”
(εν-Ζυςτ, Αναφορϊ τησ 8ησ Βεντόζ, ϋτοσ ΙΙ)

Ο ΝΣΤΣΙΓΙΕΛ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗ ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ
(υνϋχεια τησ τρύτησ επιςτολόσ του Ντυτιγιϋλ, τησ 7ησ Απριλύου
1955.)
Λυπϊμαι βαθϑτατα που δεν μπορώ να ςυμφωνόςω μαζύ ςασ και
να δεχτώ τουσ ευφϊνταςτουσ ϐρουσ ςασ. ασ διαβεβαιώνω ϐτι οι
λεκτικϋσ διαφορϋσ και η ϋλλειψη εκτύμηςησ που ϋχετε για τον
Γϊλλο ςυνϊδελφϐ μασ Αλμπϋρ Καμϑ δεν θα αλλϊξουν καθϐλου τη
ςυνόθη λειτουργύα μασ. – Κατϊ ςυνϋπεια, οφεύλω να ςασ ενημερώςω με κατηγορηματικϐ τρϐπο ϐτι η ςυμφωνύα μασ ςχετικϊ με
την ϋκθεςη πρϋπει να προβλϋπει τη διαφόμιςη ςϑμφωνα με τισ
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ςυνόθεισ ρυθμύςεισ μασ· και ϐτι αυτό η ςυμφωνύα δεν μπορεύ να
προβλϋπει την εκτϑπωςη ό τη διανομό ςχολιαςμών. Η προηγοϑμενη επιςτολό ςασ μου ζητοϑςε να κϊνω αυτϋσ τισ εκτυπώςεισ
και να ςασ τισ χρεώςω επιπλϋον. ασ ενημϋρωςα ϐτι δεν δεχϐμαςτε εξωτερικϋσ εργαςύεσ και ϐτι μπορεύτε να κϊνετε παραγγελύα
ςε ϋνα τυπογραφεύο. Δεν μπορώ παρϊ να ςασ επαναλϊβω αυτϊ τα
δεδομϋνα. Επομϋνωσ φτιϊχνουμε, ςϑμφωνα με τη ςυμφωνύα μασ,
τισ ςυνηθιςμϋνεσ προςκλόςεισ και αφιςϋτεσ. – Εξϊλλου, δεν μποροϑμε να θεωρόςουμε ϐτι αυτϐ το γεγονϐσ ςϊσ επιτρϋπει να μην
πραγματοποιόςετε την ϋκθεςη. ασ παρακαλώ λοιπϐν, κατϊ τη
διαβύβαςη του φακϋλου ςασ ωσ εγγϑηςησ προσ το ςωματεύο μασ,
να λϊβετε υπϐψη τισ ημερομηνύεσ τησ ϋκθεςησ βϊςει τησ ςυμφωνύασ μασ και να τισ εφαρμϐςετε. – Πιςτϋψτε με, θα όμουν ευτυχόσ
να παρουςιϊςω αυτό την ϋκθεςη αλλϊ λυπϊμαι για την αδικαιολϐγητη ςτϊςη ςασ· ελπύζω πραγματικϊ ϐτι θα θελόςετε να εξετϊςετε την παροϑςα επιςτολό ωσ ειλικρινό. ασ παρακαλώ να
πιςτϋψετε, Κϑριοι, ςτη διαβεβαύωςη των καλϑτερων αιςθημϊτων
μου.
Ζωρζ-Μαρύ Ντυτιγιϋλ
Από τον Ζ.-Μ. Ντυτιγιϋλ – προσ τη Λετριςτικό Διεθνό, οδόσ ΜοντϊνΖενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο διαμϋριςμα, Γαλλύα.
9 Απριλύου 1955
Κϑριοι,
Ϊλαβα γνώςη του ςημειώματϐσ ςασ τησ 7ησ Απριλύου 1955. Λυπϊμαι που δεν μπορϋςατε (το ςτιλ εύναι ο ϊνθρωποσ –ςημεύωςη
του Potlatch) να κϊνετε την ϋκθεςη και που η ϊποψό ςασ περιόλθε ςε μϋνα την προηγοϑμενη μϋρα τησ ϋναρξησ τησ ϋκθεςησ
–γεγονϐσ που, αναμφύβολα, μου προκαλεύ πραγματικό ζημιϊ. Η
ςυμφωνύα που υπογρϊψατε εξακολουθεύ να ιςχϑει ςτο ςϑνολϐ
τησ, ωσ εκ τοϑτου –εύτε κϊνετε την ϋκθεςη εύτε ϐχι– η δεςμευμϋνη
περύοδοσ εύναι δικό ςασ. Ψςτϐςο, ςασ παρακαλώ να με ειδοποιόςετε τρεισ μϋρεσ πριν την ενδεχϐμενη ϊφιξη του υλικοϑ ςασ. το
παρϊρτημα, ϋχω την τιμό να ςασ διαβιβϊςω το προςωρινϐ τιμολϐγιο που ςχετύζεται με τη ςυμφωνύα και που μπορεύτε να εξοφλόςετε ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ μασ. ασ παρακαλώ πιςτϋψτε,
Κϑριοι, ςτη διαβεβαύωςη τησ εκτύμηςόσ μου.
Ζωρζ-Μαρύ Ντυτιγιϋλ
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ε ςυνϋχεια επικοινωνύασ με τη Γαλλικό Πρεςβεύα και το Προξενικϐ Γραφεύο, ϐπου το ςωματεύο μασ παρουςύαςε την ϋκθεςη των
ενεργειών ςασ και των ςυμφωνιών μασ, θα όθελα να ςασ ενημερώςω ϐτι αν το ςυνημμϋνο τιμολϐγιο δεν ληφθεύ υπϐψη εντϐσ ϋξι
ημερών η Γαλλικό Πρεςβεύα θα κοινοποιόςει αυτϊ τα ϋγγραφα
ςτον Εμπορικϐ ϑμβουλο τησ Βελγικόσ Πρεςβεύασ ςτο Παρύςι με
ςκοπϐ την ϊμεςη κλότευςη και την καταγγελύα ςτην αςτυνομύα
απϐ δικαςτικϐ επιμελητό, με δικϊ ςασ ϋξοδα που ανϋρχονται ςε
780 επιπλϋον Βελγικϊ φρϊγκα.
Σο παρϐν ςυντϊχθηκε εισ τριπλοϑν και καταχωρόθηκε ςτισ Βρυξϋλλεσ ςτισ 9 Απριλύου 1955.
Αναγνώςτηκε και εγκρύθηκε: (δυςανϊγνωςτο)

ΜΙΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΚΟΤΒΕΝΣΑ
Γύνεται αντιληπτϐ ϐτι ο επιμελόσ Ντυτιγιϋλ, απογοητευμϋνοσ απϐ
τα κϋρδη που υπολϐγιζε ϐτι θα πραγματοποιόςει απϐ τισ πωλόςεισ ϐταν μασ πρϐςφερε δωρεϊν τισ γκαλερύ του, θϋλει να εξιςορροπόςει αυτϐ το ϋλλειμμα χρεώνοντασ ϋνα υψηλϐ τύμημα για τα
ϋξοδα των προςκλόςεων που δεν χρηςιμοποιόθηκαν.
Θα θυμϐμαςτε, ωςτϐςο, ωσ διδακτικϐ ςτοιχεύο τησ απροςδιϐριςτησ πρϐζασ του Ντυτιγιϋλ το γεγονϐσ ϐτι ο κ. Αλμπϋρ Καμϑ αποκαλεύται “γϊλλοσ ςυνϊδελφοσ” αυτοϑ του εύδουσ του επύμονου
αλλϊ απλόρωτου κλητόρα τησ πρωτοπορύασ. Ασ προςθϋςουμε ϐτι
δεν θεωροϑμε ϋλλειψη εκτύμηςησ προσ τον ςυγγραφϋα του Επαναςτατημϋνου Ανθρώπου τη δόλωςό μασ ϐτι εύναι μια μετριϐτητα,
πρϐθυμη να εμφανιςτεύ ςε κϊθε ςανύδι. Όλοσ ο κϐςμοσ το ξϋρει
αυτϐ. Απϐ τισ 14 ΜαϏου, γρϊφει ακϐμα και ςτην L’ Express.
Για το Potlatch:
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Ζ. Υιγιϐν

ΝΤΦΣΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΗ
Η αφύςα Καταςκευϊςτε εςεύσ οι ύδιοι μια μικρό κατϊςταςη χωρύσ
μϋλλον κολλιϋται αυτϋσ τισ μϋρεσ ςτουσ τούχουσ του Παριςιοϑ,
ιδύωσ ςτουσ ψυχογεωγραφικϊ ευνοώκοϑσ τϐπουσ.
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Όςοι απϐ τουσ επιςτολογρϊφουσ μασ επιθυμοϑν να κολλόςουν
αυτό την αφύςα μποροϑν να ζητόςουν κι ϊλλεσ απϐ τη ςϑνταξη
του Potlatch.

Η ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ
το Δοκύμιο για την κοινωνικό λειτουργύα του παιχνιδιού, ο Γιϐχαν
Φουιζύνγκα αναφϋρει ϐτι “…η κουλτοϑρα, ςτισ πρώιμεσ φϊςεισ
τησ, ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ παιχνιδιοϑ και αναπτϑςςεται με
τισ μορφϋσ και ςτην ατμϐςφαιρα του παιχνιδιοϑ”. Ο λανθϊνων
ιδεαλιςμϐσ του ςυγγραφϋα και η ςτενϊ κοινωνιολογικό εκτύμηςό
του για τισ ανώτερεσ μορφϋσ παιχνιδιοϑ δεν αναιροϑν την αξύα
τησ πρώτησ ςυνειςφορϊσ που ςυνιςτϊ το ϋργο του. Εξϊλλου, εύναι
μϊταιο να αναζητηθεύ ςτισ θεωρύεσ μασ για την αρχιτεκτονικό ό
την περιπλϊνηςη οποιοδόποτε ϊλλο κύνητρο εκτϐσ απϐ το πϊθοσ
του παιχνιδιοϑ.
Αν και το θϋαμα ςχεδϐν ϐλων ϐςα ςυμβαύνουν ςτον κϐςμο προκαλεύ την οργό και την αηδύα μασ, γνωρύζουμε εντοϑτοισ ολοϋνα
περιςςϐτερο να διαςκεδϊζουμε με τα πϊντα. Όςοι νομύζουν εδώ
ϐτι εύμαςτε ειρωνικού ςκϋφτονται πολϑ απλοώκϊ. Η ζωό γϑρω μασ
ϋχει φτιαχτεύ για να υπακοϑει ςε παρϊλογεσ απαιτόςεισ, και τεύνει
αςυνεύδητα να ικανοποιεύ τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ.
Αυτϋσ οι ανϊγκεσ και η μερικό εκπλόρωςό τουσ, η μερικό κατανϐηςό τουσ, επιβεβαιώνουν παντοϑ τισ υποθϋςεισ μασ. Για παρϊδειγμα, ϋνα μπαρ που ονομϊζεται “την ϊκρη του κϐςμου” (“Au
bout du monde”), ςτα ϐρια μιασ απϐ τισ πιο ϋντονεσ μονϊδεσ ατμϐςφαιρασ του Παριςιοϑ (τησ ςυνοικύασ των οδών ΜουφτϊρΣουρνεφϐρ-Λομϐν) δεν βρύςκεται εκεύ τυχαύα. Σα γεγονϐτα δεν
εξαρτώνται απϐ την τϑχη παρϊ μϐνο εφϐςον δεν εύναι γνωςτού οι
γενικού νϐμοι τησ κατηγορύασ τουσ. Πρϋπει να εργαςτοϑμε για την
ευρϑτερη δυνατό ςυνειδητοπούηςη των ςτοιχεύων που καθορύζουν μια κατϊςταςη, πϋρα απϐ τισ ωφελιμιςτικϋσ επιταγϋσ των
οπούων η ιςχϑσ θα μειώνεται ςυνεχώσ.
Αυτϐ που θϋλουμε να κϊνουμε με την αρχιτεκτονικό εύναι μια διϊταξη που μοιϊζει αρκετϊ με αυτϐ που θϋλουμε να κϊνουμε με τη
ζωό μασ. Οι ωραύεσ περιπϋτειεσ, ϐπωσ λϋγεται, δεν μποροϑν παρϊ
να ϋχουν ωσ πλαύςιο και αφετηρύα τισ ωραύεσ ςυνοικύεσ. Η ϋννοια
των ωραύων ςυνοικιών θα αλλϊξει.
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όμερα μποροϑμε όδη να αναγνωρύςουμε την ατμϐςφαιρα κϊποιων ερειπωμϋνων ζωνών, τϐςο κατϊλληλων για περιπλϊνηςη
ϐςο και ςκανδαλωδώσ ακατϊλληλων για κατούκηςη ϐπου, ωςτϐςο, το καθεςτώσ φυλακύζει τισ εργαζϐμενεσ μϊζεσ. Ο ύδιοσ ο Κορμπυζιϋ αναγνωρύζει, ςτο Η πολεοδομύα εύναι ϋνα κλειδύ, ϐτι, λαμβϊνοντασ υπϐψη τον ϊθλιο ϊναρχο ατομικιςμϐ των καταςκευών
ςτισ εντατικϊ βιομηχανοποιημϋνεσ χώρεσ, “…η υπο-ανϊπτυξη
μπορεύ να εύναι αποτϋλεςμα τϐςο ενϐσ πλεονϊςματοσ ϐςο και ενϐσ
ελλεύμματοσ”. Αυτό η παρατόρηςη μπορεύ βϋβαια να ςτραφεύ εναντύον του νεομεςαιωνικοϑ υποςτηρικτό τησ “κατακϐρυφησ κοινϐτητασ”.
Πολϑ διαφορετικϊ ϊτομα ϋχουν ςχεδιϊςει, με προφανώσ παρϐμοιουσ τρϐπουσ, οριςμϋνεσ ςκϐπιμα αποπροςανατολιςτικϋσ αρχιτεκτονικϋσ, που κυμαύνονται απϐ τα περύφημα κϊςτρα του
βαςιλιϊ Λουδοβύκου τησ Βαυαρύασ μϋχρι εκεύνο το ςπύτι ςτο Αννϐβερο, που ο ντανταώςτόσ Κουρτ βύττερσ φαύνεται ϐτι εύχε τρυπόςει με ςόραγγεσ και εύχε περιπλϋξει με ϋνα δϊςοσ ςτηλών απϐ
ςυγκολλημϋνα αντικεύμενα. Όλεσ αυτϋσ οι καταςκευϋσ αποκαλϑπτουν τον μπαρϐκ χαρακτόρα που διακρύνει πϊντοτε ξεκϊθαρα τισ προςπϊθειεσ για μια καθολικό τϋχνη, η οπούα θα όταν
απολϑτωσ καθοριςτικό. το πλαύςιο αυτϐ, εύναι ςημαντικϐ να επιςημϊνουμε τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτον Λουδοβύκο τησ Βαυαρύασ
και τον Βϊγκνερ, που αναζητοϑςε και ο ύδιοσ μια αιςθητικό ςϑνθεςη με τον πιο επύπονο και, τελικϊ, με τον πιο μϊταιο τρϐπο.
Πρϋπει να δηλώςουμε ξεκϊθαρα ϐτι μολονϐτι κϊποιεσ αρχιτεκτονικϋσ εκδηλώςεισ, ςτισ οπούεσ αποδύδουμε αξύα, μοιϊζουν κατϊ
κϊποιον τρϐπο με τη ναϏφ τϋχνη, τισ εκτιμϊμε για τελεύωσ διαφορετικϐ λϐγο, δηλαδό για τη ςυγκεκριμενοπούηςη των αναξιοπούητων μελλοντικών δυνατοτότων ενϐσ κλϊδου οικονομικϊ
δυςπρϐςιτου για τισ “πρωτοπορύεσ”. την εκμετϊλλευςη των εμπορευματικών αξιών που ςυνδϋονται παραδϐξωσ με την πλειονϐτητα των τρϐπων ϋκφραςησ του ναϏφ, εύναι αδϑνατο να μην
αναγνωρύςουμε την εμφϊνιςη μιασ τυπικϊ αντιδραςτικόσ νοοτροπύασ, αρκετϊ παρϐμοιασ με την κοινωνικό ςτϊςη του πατερναλιςμοϑ. Περιςςϐτερο απϐ ποτϋ, πιςτεϑουμε ϐτι οι ϊνθρωποι
που αξύζουν κϊποια εκτύμηςη πρϋπει να ξϋρουν να απαντοϑν ςε
ϐλα.
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Δεν θα πϊψουμε να ϋχουμε ωσ ςτϐχο τη μεγαλϑτερη δυνατό
ςυμμετοχό ςτην πραγματικό καταςκευό τησ μούρασ και των δυνατοτότων τησ πολεοδομύασ, που αρκοϑμαςτε ςόμερα να χρηςιμοποιοϑμε.
Ξϋρουμε καλϊ ϐτι η προςωρινϐτητα, ωσ ελεϑθεροσ τομϋασ τησ
παιγνιώδουσ δραςτηριϐτητασ, για την οπούα ο Φουιζύνγκα πιςτεϑει ϐτι μπορεύ να αντιταχθεύ ωσ τϋτοια ςτην “καθημερινό ζωό” που
χαρακτηρύζεται απϐ την αύςθηςη του καθόκοντοσ, εύναι το μοναδικϐ πεδύο τησ αληθινόσ ζωόσ, δολύωσ περιοριςμϋνο απϐ τα ταμποϑ που ϋχουν αξιώςεισ μονιμϐτητασ. Οι ςυμπεριφορϋσ που
αγαπϊμε τεύνουν να δημιουργόςουν ϐλεσ τισ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ
για την πλόρη ανϊπτυξό τουσ. Σο ζότημα τώρα εύναι να μετατρϋψουμε τουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ απϐ μια αυθαύρετη ςϑμβαςη
ςε μια ηθικό θεμελύωςη.
Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ

“ΟΙ ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ ΣΗ ΑΓΗΝΕΤΗ”
τισ 10 ΜαϏου ο Μωχϊμεντ Νταχοϑ, μπαύνοντασ εκ παραδρομόσ
ςτην γκαλερύ Κραβϋν ενώ παρουςιαζϐταν εκεύ μια ϋκθεςη τριϊντα
αφηρημϋνων ζωγρϊφων, αναγνώριςε ϋκπληκτοσ ςτο κοινϐ κϊποιουσ αςτυνομικοϑσ με πολιτικϊ.
Βγόκε αμϋςωσ ϋξω, αφοϑ πρώτα προειδοπούηςε ϐςουσ όταν παρϐντεσ.

ΒΕΛΓΙΟ, ΜΙΚΡΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Οϑτε τα χαρωπϊ και πρϐςτυχα μϋλη τησ J.G.S. οϑτε οι επιτόδειοι
αναγνώςτεσ του L’ Observateur, που ςυςπειρώθηκαν υπϋρ του
P.S.B. “επειδό μϐνο εκεύ μπορεύ να γύνει κϊτι”, δεν θα μπορϋςουν
να επηρεϊςουν ό ϋςτω να ςτρϋψουν προσ τα αριςτερϊ τον
προςανατολιςμϐ ενϐσ ςοςιαλιςτικοϑ κϐμματοσ που δεν εύναι πια
παρϊ το κϐμμα εκατομμυρύων κωλομεριών μπακϊληδων, διχαςμϋνων ανϊμεςα ςτο διπλϐτυπο του ςυνεταιριςμοϑ και τη ςυνδικαλιςτικό κϊρτα, ανϊμεςα ςτην ελπύδα μιασ “μονιμϐτητασ” και τη
ςϑνταξη ςτο 75% του μϋςου μιςθοϑ.
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τη ςυνεδρύαςη τησ 1ησ ΜαϏου ςτη Λιϋγη ο Αντρϋ Ρενϊρ, εθνικϐσ
γραμματϋασ τησ F.G.T.B. –ανϊλογησ τησ F.O. ςτη Γαλλύα αλλϊ πιο
ιςχυρόσ και λιγϐτερο ευϋλικτησ– απηϑθυνε ϋνα εμπρηςτικϐ κϊλεςμα ςτη γενικό απεργύα τησ 11ησ του προςεχοϑσ Ιουνύου προκειμϋνου να αποτραπεύ η διαδόλωςη των χριςτιανοκοινωνιςτών που
ϋχει προγραμματιςτεύ για εκεύνη την ημϋρα ενϊντια ςτα ςχϋδια
του Κολϊρ, τα οπούα θύγουν, αν και πολϑ αμυδρϊ, τη θρηςκευτικό
εκπαύδευςη. Αυτϐσ ο Ρενϊρ, που νομύζει ϐτι εύναι ο Σζων Λιοϑισ,
ϐπωσ ο μικρϐτεροσ παραγωγϐσ μαλλιοϑ τησ Βερβιϋρ ό ο πιο
μικροςκοπικϐσ βιομόχανοσ τησ Μπασ-Μεζ παριςτϊνουν τον
Πιϋρποντ Μϐργκαν, απϋδειξε την “επαναςτατικϐτητα” των ςαλονιών που τον διακρύνει ςτην απεργύα του 1950 με το ξεποϑλημα
του βαςιλικοϑ ζητόματοσ. Εκεύνη την περύοδο, μιλώντασ απϐ τα
κεντρικϊ γραφεύα τησ F.G.T.B. ςτουσ εργϊτεσ που εύχαν βγει ςτουσ
δρϐμουσ τησ Λιϋγησ, τουσ ϋςτειλε ςτα ςπύτια τουσ διαβεβαιώνοντϊσ τουσ για την αποχώρηςη του Λεοπϐλδου Γ΄, που ζει ϋκτοτε
ςτο παλϊτι του Λϊακεν… Εύναι αλόθεια ϐτι το “εκπαιδευτικϐ ζότημα” ςόμερα προςφϋρει το πλεονϋκτημα να εκτρϋπει τη δϑναμη
των ςυνδικϊτων και να ενταφιϊζει το περύφημο ςχϋδιο των εθνικοποιόςεων, που εύναι αδϑνατο να πραγματοποιηθεύ υπϐ τη ςημερινό ςοςιαλφιλελεϑθερη κυβϋρνηςη αλλϊ θα μποροϑςε να
αποτελϋςει, αν εφαρμοζϐταν, το προούμιο μιασ αποτελεςματικόσ
ενϐτητασ δρϊςησ μεταξϑ τησ F.G.T.B. και των χριςτιανικών ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων. Σο εκπαιδευτικϐ ζότημα διχϊζει τισ δυνϊμεισ των εργατών προσ ϐφελοσ τησ μοναδικόσ αντικληρικόσ
πλειοψηφύασ, μιασ πλειοψηφύασ ϐπου η φιλελεϑθερη αντύδραςη
την ςκαπουλϊρει ξανϊ ϋνα ωραύο ςοϑρουπο.
Λ. Ρανκύν

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΜΗΝΤΜΑ
τον ϊγνωςτο τησ οδοϑ Σαζ. Πρϋπει να ϋρθουμε να ςε ψϊξουμε;

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ του γαλλικοϑ τμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

30 Ιουνύου 1955

21

Σεύχοσ 21 – 30 Ιουνύου 1955

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΟΤ ΟΔΗΓΕΙ ΣΗ ΡΨΜΗ
Σο ενδιαφϋρον και οι ςυζητόςεισ που προκϊλεςε ςχεδϐν παντοϑ η
ταινύα του Υεντερύκο Υελύνι Ο Δρόμοσ (La Strada) δεν μποροϑν να
γύνουν αντιληπτϊ παρϊ μϐνο ςτο πλαύςιο μιασ ακραύασ ταυτϐχρονησ ϋνδειασ του Κινηματογρϊφου και του κριτικοϑ πνεϑματοσ
των αςτών διανοουμϋνων.
Μερικού θϋλουν να βλϋπουν ςτην ταινύα ϋναν καινοϑριο νεορεαλιςμϐ, ϐπωσ αναφϋρει μια Nouvelle-nouvelle Revue Française· ϊλλοι
λιποθυμοϑν απϐ θαυμαςμϐ αναγνωρύζοντασ κϊποιο εύδοσ υποπροώϐντοσ τησ μιμητικόσ του Σςϊπλιν ςτον χαρακτόρα τησ Σζελςομύνα· ςχεδϐν κανϋνασ δεν βλϋπει τισ αηδιαςτικϋσ ιδεαλιςτικϋσ
προθϋςεισ μιασ ταινύασ που ςυνιςτϊ μια απολογύα τησ υλικόσ
φτώχειασ και ϐλων των ςτερόςεων, μια πρϐςκληςη ςτην παραύτηςη που εύναι ιδιαιτϋρωσ ευπρϐςδεκτη πολιτικϊ ςτη ςημερινό
Ιταλύα ϐπου η ανεργύα, οι χαμηλού μιςθού και αυτό η ςκρϐφα ο
Πύοσ ΙΒ΄ δρουν ςυνδυαςτικϊ για να δημιουργόςουν κατϊ ςυρροό
τον χαρακτόρα του Ζαμπανϐ.
Εύναι γνωςτϐ ϐτι ο ιδεαλιςμϐσ οδηγεύ πϊντα ςτην Εκκληςύα ό ςτα
διϊφορα υποκατϊςτατα που την αντικαθιςτοϑν ςτισ υπερδομϋσ
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τησ ςημερινόσ κοινωνύασ. την περύπτωςη του Υελύνι αυτϐ εύναι
τϐςο ξεκϊθαρο ώςτε το αναγνωρύζει και ο ύδιοσ χωρύσ να κοκκινύζει: “Ξϋρω καλϊ ϐτι μια τϋτοια ιδϋα κινδυνεϑει να μην τϑχει ευνοώκόσ υποδοχόσ ςε μια εποχό ϐπου οι ϊνθρωποι προτιμοϑν να
δύνουν μϐνο αφηρημϋνεσ λϑςεισ ωσ θεραπεύα ςτα ςημερινϊ δεινϊ
αλλϊ, μετϊ τον Δρόμο, ελπύζω ϐτι οι ανθρώπινεσ και πνευματικϋσ
λϑςεισ θα γύνουν αποδεκτϋσ για μια ακϐμα φορϊ”, δηλώνει ςτισ 14
Ιουνύου ςε ϋναν ανταποκριτό τησ Figaro ςτη Ρώμη, για να προετοιμϊςει την επιςτροφό που αναγγϋλθηκε υπϐ τον τύτλο H Απϊτη
(Il Bidone), και δεν διςτϊζει να προςθϋςει ςχετικϊ με αυτό: “…Η
ταινύα θα βαςύζεται ςτην υπϐθεςη μιασ ϊλλησ επικεύμενησ κϐλαςησ ΜΕΣΑ ΘΑΝΑΣΟΝ. Θα όθελα να αποκτόςουν οι ϊνθρωποι μεγαλϑτερη προδιϊθεςη για το καλϐ αφοϑ θα ϋχουν δει αυτό την
ταινύα.”
Σα ςτοιχεύα αυτϊ δεν εμποδύζουν ϋναν ηλύθιο ςαν τον Ρομπϋρ
Μπεναγιοϑν –που όταν όδη ικανϐσ, τον Οκτώβριο του 1954, να
υπογρϊψει το φυλλϊδιο Γνώςτεσ του Μεγϊλου Κόλπου με το οπούο οι φύλοι του, ςουρρεαλιςτϋσ τϐτε, εφιςτοϑςαν την προςοχό
τησ αςτυνομύασ ς’ εμϊσ– να γρϊψει ςτο τεϑχοσ 13 του Positif:
“Κϊποιοι εξϋλαβαν τον Δρόμο ςαν μια χριςτιανικό ταινύα, με το
πρϐςχημα ϐτι μια ςκηνό διαδραματύζεται ςε ϋνα μοναςτόρι. Με
πιϊνει τρελϐ γϋλιο μπροςτϊ ςε αυτό την παρανϐηςη.”

ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΦΗΣΙΚΗ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ Ε ΜΙΑ ΠΙΟ
ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Απϐ την αρχικό ταυτϐχρονη ϋμπνευςη των πρωτϐγονων μϋχρι
την τυποποιημϋνη ςυμφωνύα, η μουςικό τϋχνη αξιοπούηςε ϐλα τα
ορχηςτρικϊ εύδη.
Αλλϊ, ϐπωσ και οι ϊλλεσ μεύζονεσ τϋχνεσ, η μουςικό δεν μπϐρεςε
να αποφϑγει τον εμπειριςμϐ: φϊςεισ μεταγραφόσ και μύμηςησ (τα
μαινϐμενα ςτοιχεύα, ο ϊνεμοσ, ο ωκεανϐσ κ.λπ., η κιβωτϐσ του
Νώε, και πιο πρϐςφατα οι διϊφορεσ ψευδο-αναπαραγωγϋσ του
ςιδηροδρομικοϑ εξοπλιςμοϑ), αςτεύα που ϋχαςαν το ενδιαφϋρον
τουσ με την εμφϊνιςη του πρώτου φωνογρϊφου, καθώσ ϋκτοτε
προςφϋρθηκε η δυνατϐτητα να ακοϑει κανεύσ πραγματικϊ ζώα ό
μια πραγματικό ατμομηχανό, αν όθελε πραγματικϊ να την ακοϑ-
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ςει, αντύ να προςπαθεύ να την εκφρϊςει με ϋναν λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ςυγκεχυμϋνο τρϐπο.
Η επιςτροφό ςτο πρωτϐγονο, χρηςιμοποιώντασ οριςμϋνεσ μορφϋσ τησ τζαζ, ολοκλόρωςε την παρακμό· απϐ τον ατύ και μετϊ η
μουςικό επιβύωςε ωσ εϑκολη διαςκϋδαςη ό ωσ επϊγγελμα. Αλλϊ η
χρεοκοπύα ϋφταςε ςε ϋνα τϋτοιο ςτϊδιο ώςτε παρακολουθόςαμε
ϋναν αγώνα για νϋα ϐργανα ό ςυχνϐτερα για την πολυπλοκϐτητα
εκεύνων που υπόρχαν. Η καλλιτεχνικό εξϋλιξη, αντύ να πραγματωθεύ με την ϋννοια τησ ταυτϐχρονησ δημιουργύασ, διαςτρεβλώθηκε
απϐ μϋτριεσ ςυνειςφορϋσ με τϊςη προσ την εξειδύκευςη.
Φρειϊζεται επομϋνωσ να ειςϊγουμε πιο εκλεπτυςμϋνεσ ϋννοιεσ. Η
δημιουργύα ςυνύςταται ςτη διερεϑνηςη θεμϊτων προςιτών ςε
καινοϑρια υλικϊ, δηλαδό ςτην επινϐηςη αςυνόθιςτων αξιώςεων.
Η ςϑνθεςη ϋγκειται ςτην επιδύωξη μελλοντικών εκφρϊςεων, πιο
κοντινών ςε θϋματα που, κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, θα μποροϑν να τα
εκφρϊςουν πιο ενεργϊ.
Η επεξεργαςύα θα αναλϊβει την κατϊκτηςη ανόκουςτων ΗΦΨΝ.
Θα υπϊρχει η δυνατϐτητα να ακοϑμε, διϐτι η προςοχό δεν θα
χρειϊζεται να προςκολλϊται πλϋον ςτην κατανϐηςη αλλϊ ςτη
ςϑλληψη τησ ομορφιϊσ που παρϋμενε ερμητικό μϋχρι τώρα. Σισ
ςυνόθεισ μουςικϋσ οντϐτητεσ θα διαδεχθοϑν διακεκομμϋνεσ ακολουθύεσ που θα αναδεικνϑουν δονόςεισ επιλεγμϋνεσ για τον ρυθμϐ
τουσ, την ϋνταςό τουσ ό το ηχϐχρωμϊ τουσ. Η αρμονικό ςυνοχό
και ο απλϐσ ςυγχρονιςμϐσ εύναι παραςιτικού παρϊγοντεσ που θα
πρϋπει να καταργηθοϑν. Αλλϊ εύναι ϊραγε μουςικό αυτϐ; Ιδοϑ το
ερώτημα που θα τεθεύ, καθώσ η ανανϋωςη φϋρνει κϊθε φορϊ μαζύ
τησ την αύςθηςη τησ παραβύαςησ, τησ ιεροςυλύασ – αυτϐ που εύναι
νεκρϐ εύναι ιερϐ, αλλϊ αυτϐ που εύναι καινοϑριο, δηλαδό διαφορετικϐ, εύναι επύφοβο.
Όχι, δεν εύναι πια μουςικό. Η βαςιλεύα τησ κορνϋτασ τελεύωςε
ταυτϐχρονα με εκεύνη του λιθοξϐου.
Η διαφορϊ μεταξϑ των τεχνών αυξϊνει τη ςϑγχυςη. Γι’ αυτϐ δεν
θα διακρύνουμε πια τισ υψηλϋσ τϋχνεσ αλλϊ μια κϑρια τϋχνη που
τισ απορροφϊ: την τϋχνη του μπετϐν για παρϊδειγμα. Ομούωσ η
νϋα αρχιτεκτονικό θα καθορύςει μια ηχητικό πλαςτικό (με τη
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χρόςη μοριακών κυμϊτων) που θα ςυνδϋεται με τον διϊκοςμο. Θα
ςυμβϊλουμε ϋτςι ςτην ανακϊλυψη ςυναρπαςτικών κλιμϊτων.
Η τϋχνη δεν ςυνύςταται πια ςε κϊτι ωραύο που γύνεται με οριςμϋνα μϋςα, αλλϊ ςε κϊποια ωραύα μϋςα που ενύοτε κϊνουν κϊτι.
Ζακ Υιγιϐν

Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΙΑΡΗ
Καθώσ ο αρθρογρϊφοσ Ζαν-Υρανςουϊ Ντεβϋ υπαινύχθηκε ςτην
Paris-Presse ϐτι ϋνα μυθιςτϐρημα που δημοςιεϑτηκε πρϐςφατα
ςτισ εκδϐςεισ Gallimard απϐ ϋναν νεαρϐ ςυγγραφϋα “θα μποροϑςε κϊλλιςτα να εύναι το επαύςχυντο ϋργο ενϐσ απϐ τουσ λετριςτϋσ
φύλουσ του”, επιςημαύνουμε ϐτι αυτό η φόμη εύναι επύςησ αβϊςιμη.
Θεωροϑμε ϐτι η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των “ϋργων” που δημοςιεϑονται ςόμερα ςτη Γαλλύα εύναι πρϊγματι αρκετϊ “επαύςχυντα”. Δεν ϋχουμε καμύα ςχϋςη με τουσ ανθρώπουσ που δεν ςκϋφτονται ϐπωσ εμεύσ.
Η εκδόλωςη αυτοϑ του φανατιςμοϑ φαύνεται ϐτι εμπνϋει διαρκώσ
κϊποια μικρϊ ψϋματα που χρηςιμοποιοϑνται ύςωσ για εκδύκηςη.

Η ΒΙΒΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΟΤ ΔΕΝ
ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΕΙ ΣΟΝ ΕΙΛ ΜΠΙ ΝΣΕ ΜΙΛ
Κανϋνασ δεν θυμϊται την προβολό οριςμϋνων λετριςτικών ταινιών το 1952, καθώσ η Λογοκριςύα φρϐντιςε αμϋςωσ να αποκαταςτόςει την τϊξη. Θα ςταματόςουμε ςτο εξόσ να λυπϐμαςτε γι’
αυτϐ αφοϑ ϐλοσ ο κϐςμοσ μπορεύ να δει την τελευταύα ταινύα του
κ. Νϐρμαν Μακ Λϊρεν που, ςϑμφωνα με τισ δηλώςεισ του, φαύνεται ϐτι ϋχει αναλϊβει το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ επύςημησ παρουςύαςησ. Η ταινύα Blinkity Blank ϋρχεται ςτο τϋλοσ μιασ μακρϊσ
καριϋρασ γεμϊτησ απϐ μϐχθο και αφοςύωςη ςτην υπϐθεςη των
εκπαιδευτικών ταινιών τησ U.N.E.S.C.O. για να αποφϋρει επϊξια
ςτον δημιουργϐ τησ τον θαυμαςμϐ κϊποιου 8ου Υεςτιβϊλ Καννών
που όταν, με εξαύρεςη αυτό τη λεπτομϋρεια, τϐςο απαύςιο ϐςο
εύχε προβλεφθεύ. Κι εμεύσ οι ύδιοι την χαιρετύζουμε θερμϊ αφοϑ
αποδεικνϑει ϐτι, παρϊ τισ διϊφορεσ απαγορεϑςεισ, οι πλϋον ςκαν– 138 –

δαλώδεισ καινοτομύεσ βρύςκουν τον δρϐμο τουσ μϋχρι τουσ επύςημουσ οργανιςμοϑσ τησ προπαγϊνδασ των εχθρών μασ.
“Αυτό τη φορϊ, αντύ να ζωγραφύςω πϊνω ςε διαφανεύσ μεμβρϊνεσ, χρηςιμοπούηςα μια εντελώσ μαϑρη ταινύα, πϊνω ςτην οπούα
χϊραξα εικϐνεσ με τη βοόθεια ενϐσ μαχαιριοϑ, μιασ βελϐνασ ραψύματοσ και μιασ λϊμασ ξυραφιοϑ. τη ςυνϋχεια, τισ χρωμϊτιςα ςτο
χϋρι με βαφϋσ απϐ κυτταρύνη… Απορρύπτοντασ την οπτικό μϋθοδο που καταςκευϊζει απϐ ϋνα φιλμ μια αυτϐματη και ϊκαμπτη
ακολουθύα εικοςιτεςςϊρων εικϐνων ανϊ δευτερϐλεπτο, διϋςπειρα πϊνω ςτην αδιαφανό ταινύα που βριςκϐταν μπροςτϊ μου μια
εικϐνα εδώ, μια εικϐνα εκεύ, αφόνοντασ ςκϐπιμα μαϑρο το μεγαλϑτερο μϋροσ του φιλμ.” (Δόλωςη του Νϐρμαν Μακ Λϊρεν που
παρατύθεται απϐ τον κ. Μωρύσ Σιϊρ ςτην εφημερύδα Le Progrès, 5
ΜαϏου 1955.)

ΣΟ ΛΙΠΑΡΟ ΜΟΦΑΡΙ
Επιδιώκοντασ περιςςϐτερο απϐ ποτϋ να μιμηθοϑν ςε ϐλα τουσ
εξαύρετουσ ςυγχρϐνουσ μασ, και ιδιαύτερα εντυπωςιαςμϋνοι απϐ
την επιμονό τουσ να εκθειϊζουν ο ϋνασ τον ϊλλον, οι ςυνεργϊτεσ
τησ επιθεώρηςησ Les Lèvres Nues ςυγκρϐτηςαν μια κριτικό επιτροπό με ςκοπϐ να απονϋμει ςε μηνιαύα βϊςη ϋνα νϋο βραβεύο: ΣΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ.
Αυτϐ το βραβεύο θα αποδύδεται εκ των υςτϋρων ςε κϊθε ϊνδρα ό
γυναύκα που θα ϋχει επιδεύξει με οποιονδόποτε τρϐπο ϋκφραςησ ό
με οποιαδόποτε πρϊξη μια επιμελό προςπϊθεια να παραμεύνει
ςτη ςκιϊ τησ νοημοςϑνησ.
Καθώσ το βραβεύο εύναι καθαρϊ τιμητικϐ, δεν θα μολυνθεύ απϐ
οποιαδόποτε ςυναλλαγό χρηματικόσ φϑςησ.
Οι βραβευθϋντεσ θα ανακοινώνονται τακτικϊ ςτο κοινϐ μϋςω του
τϑπου.
Σην 1η Ιουνύου 1955, ςε μια πανηγυρικό ςυνεδρύαςη, η κριτικό
επιτροπό αποφϊςιςε όδη ομϐφωνα να απονεύμει το πρώτο Βραβεύο Ανθρώπινησ Βλακεύασ απϐ κοινοϑ ςτον:
ΚΤΡΙΟ ΑΝΣΡΕ ΜΑΛΡΨ
για το ςϑνολο του αιςθητικοϑ ϋργου του, και ςτον:
ΒΑΙΛΙΑ ΚΤΡΙΟ ΒΑΛΔΟΤΙΝΟ
για το ταξύδι του ςτο (“βελγικϐ”) Κονγκϐ.
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ΟΙ ΣΕΛΕΤΣΑΙΕ ΜΕΡΕ ΣΗ ΠΟΜΠΗΙΑ
Αν και η ϋκθεςη των Γαλατικών νομιςμϊτων τησ οδοϑ Ουλμ προκϊλεςε την αγανϊκτηςη των πιο ςτενϐμυαλων εθνικιςτών, των
οπούων οι Γαλϊτεσ όταν ϊλλοτε αποκλειςτικό ιδιοκτηςύα, ςτόθηκε ωςτϐςο με μοναδικϐ ςκοπϐ να αντιπαρατεθεύ ςτον ςοςιαλιςτικϐ ρεαλιςμϐ, που προϋρχεται απϐ την Ελληνορωμαώκό πλαςτικό παρϊδοςη, αντιτϊςςοντϊσ του μια οριςμϋνη αντύληψη τησ
ςϑγχρονησ-αιώνιασ ατελώσ εικονιςτικόσ τϋχνησ, την οπούα μποροϑν να αναγνωρύςουν οι μυημϋνοι ςτη διακϐςμηςη των ςπηλαύων, ςτισ κοϑκλεσ των Φϐπι, ςτα γαλατικϊ νομύςματα και ςτισ πιο
πρϐςφατεσ θεωρύεσ του κ. αρλ Εςτιϋν.
Ο Ντεντϋ-των-Ειδυλλύων φυςικϊ ςυμμετεύχε, αναζητώντασ ϐπωσ
πϊντα μια εϑκολη ιδεολογικό ρόξη. Ελπύζοντασ να επιχρυςώςει το
ϐνομϊ του με μια νϋα δϐςη πρωτογονιςμοϑ. Ψσ γνωςτϐ, ο πρωτογονιςμϐσ εύναι γι’ αυτϐν ϐ,τι εύναι ο Μπογκομϐλετσ για κϊποιουσ
ϊλλουσ.
Η δυαδικό δομό που επιδιώκει να αντιτϊξει μια “αιώνια τϊςη” τησ
τϋχνησ ςε μιαν ϊλλη εύναι τϐςο ανϐητη ϐςο και το ςϑνολο τησ
αποκρυφιςτικόσ ςκϋψησ, που εύναι εξύςου αγαπητό ςτουσ ύδιουσ
ανθρώπουσ.
Καθώσ η πλϋον ϊψυχη παραδοςιοκρατύα, η πλϋον τεχνητό ϋλλειψη ρεαλιςμοϑ αποτελοϑςαν όδη προνϐμιο τησ ςοςιαλιςτικόσρεαλιςτικόσ θεωρύασ, οι δϑο εςφαλμϋνεσ υποθϋςεισ αγωνύζονται
τώρα ςτο ύδιο ϋδαφοσ, με τα ύδια ϐπλα, που εύναι ακριβώσ εκεύνα
του μικροαςτικοϑ ιδεαλιςμοϑ. Καθεμιϊ υπεραςπύζεται περόφανα
την αρχαιϐτητα και την αιωνιϐτητα των προτϑπων τησ.
Αυτϐ μπορεύ να διαπιςτωθεύ απϐ το ϊρθρο του κ. Πιερ Μερϋν (“Επιχεύρηςη Γαλατικό Σϋχνη”) ςτο τεϑχοσ 65 τησ Nouvelle Critique.
ϑμφωνα με τον κ. Μερϋν, ϐλεσ οι λεγϐμενεσ “ςϑγχρονεσ” απϐπειρεσ ςυναντοϑν αναπϐφευκτα τα πρωτϐγονα καλλιτεχνικϊ ρεϑματα, διϐτι καταδεικνϑουν την ύδια αδυναμύα του ανθρώπου απϋναντι ςε ϋναν κϐςμο του οπούου οι απαρχϋσ τοϑ διαφεϑγουν. Αλλϊ
αντύ να ςυνειδητοποιόςει ϐτι, αν αυτϋσ οι απϐπειρεσ εύναι η ιςτορικϊ αναγκαύα ϋκφραςη τησ ςϑγχρονησ αλλοτρύωςησ του ανθρώπου, το ξεπϋραςμϊ τουσ δεν θα εύναι τύποτα ϊλλο παρϊ μια καθολικό τϋχνη ςτο επύπεδο των μϋςων που πρϋπει ςόμερα να κα– 140 –

τακτηθοϑν, ο Μερϋν περιορύζεται ςτην υπϐδειξη τησ θεραπεύασ
που διακηρϑχθηκε κατεξοχόν ςτην Αθόνα και ςτην Ευρώπη τησ
Αναγϋννηςησ.
Η ύδια αιςθητικό ϋχει εξϊλλου και ςυμπληρωματικϋσ αναφορϋσ,
καθώσ όταν η πρώτη ϑλη ϐλων των υποπροώϐντων τησ καλλιτεχνικόσ αποχαϑνωςησ που επιφυλϊχθηκαν ςτον λαϐ απϐ την αςτικό τϊξη, αφϐτου εκεύνη, υποχρεωμϋνη απϐ τισ προϐδουσ τησ
τεχνικόσ να εκπαιδεϑςει τουσ μελλοντικοϑσ υπαλλόλουσ τησ,
χρειϊςτηκε να αναπτϑξει τη διαςτρϋβλωςη αυτόσ τησ εκπαύδευςησ, απϐ τα ςχολικϊ εγχειρύδια μϋχρι τον ημερόςιο τϑπο.
Αυτϋσ οι αςημαντϐτητεσ, τϐςο τησ αριςτερϊσ ϐςο και τησ δεξιϊσ,
θα διορθωθοϑν ςϑντομα απϐ την ιςτορύα. Αυτϊ τα εγχειρόματα
ϋχουν ωσ κοινϐ γνώριςμα ϐτι το πρϐγραμμϊ τουσ αποκαλϑπτει
επαρκώσ τη μηδαμινϐτητϊ τουσ, και μασ απαλλϊςςει ακϐμα και
απϐ το να πϊμε να δοϑμε το ϋργο.
το πλαύςιο αυτϐ, εύναι καλϐ να παραδεχτοϑμε ϐτι δεν ϋχουμε
πϊει ςτο Παιδαγωγικϐ Μουςεύο τησ οδοϑ Ουλμ απϐ τον Μϊιο του
1952. Εκεύνη την εποχό, πετυχαύνοντασ μ’ ϋνα ςμπϊρο δυο τρυγϐνια, εύχαμε πϊει εκεύ μετϊ τη διαδόλωςη ενϊντια ςτον Ρύτζγουεώ
για να διακϐψουμε ϋνα γελούο υνϋδριο Νϋων Ποιητών –την τελευταύα εκδόλωςη αυτοϑ του εύδουσ ςτο Παρύςι, απ’ ϐςο γνωρύζουμε– και εύχαν χρειαςτεύ αρκετϊ αςτυνομικϊ οχόματα που
καλϋςτηκαν απϐ τη διεϑθυνςη του Μουςεύου για να υπεραςπιςτοϑν αυτοϑσ τουσ Νϋουσ Ποιητϋσ απϋναντι ςτην κριτικό μασ.
Και ϊλλεσ κακοόθεισ φϊρςεσ επϋλεξαν ϋκτοτε το ύδιο επύςημο
παιδαγωγικϐ περιβϊλλον. Δεν θα ξαναβρεθοϑμε ςε αυτό την
τρώγλη, ακϐμα και αν η ϋρευνϊ τησ για την πρωτοπορύα φτϊςει
μϋχρι το ςημεύο να εκθϋςει πλαςτϊ νομύςματα που μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν.
Μωχϊμεντ Νταχοϑ, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ

ΠΕΡΙΟΣΕΡΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ
Κατϊ την περύοδο των διακοπών το Potlatch θα εμφανιςτεύ μϐνο
μύα φορϊ, καθώσ οι ςυντϊκτεσ του θα εκμεταλλευτοϑν την ϋλλειψη κατούκων ςτην πρωτεϑουςα για να ςυνεχύςουν εκεύ εντατικϊ
τισ ψυχογεωγραφικϋσ ϋρευνϋσ τουσ.
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“Η ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΨΝ ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΨΝ”
“Σο potlatch εύναι μια μεγϊλη γιορτινό τελετό ϐπου η μύα απϐ δϑο
ομϊδεσ προςφϋρει δώρα ςτην ϊλλη ςε μεγϊλη κλύμακα, με πολλϋσ
εκδηλώςεισ και τελετϋσ, και με μοναδικϐ ςκοπϐ να αποδεύξει ϋτςι
την ανωτερϐτητϊ τησ απϋναντι ςε αυτό. Η μοναδικό, αλλϊ απαραύτητη αντιπροςφορϊ εύναι η υποχρϋωςη τησ ϊλλησ πλευρϊσ να
επαναλϊβει την τελετό μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα και, αν εύναι δυνατϐν, ξεπερνώντασ την προηγοϑμενη.”
(Απϐςπαςμα απϐ το Homo Ludens, Gallimard, 1951,
ςυλλογό “Δοκύμια”.)

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

9 επτεμβρύου 1955

22

Σεύχοσ 22 – 9 επτεμβρύου 1955

Σεύχοσ διακοπών

ΓΙΑΣΙ Ο ΛΕΣΡΙΜΟ;
1
Η τελευταύα μεταπολεμικό περύοδοσ ςτην Ευρώπη φαύνεται ϐτι
μπορεύ να οριςτεύ ιςτορικϊ ωσ η περύοδοσ τησ γενικευμϋνησ αποτυχύασ των προςπαθειών αλλαγόσ, τϐςο ςτη ςυναιςθηματικό ϐςο
και ςτην πολιτικό τϊξη.
Ενώ οι θεαματικϋσ τεχνικϋσ εφευρϋςεισ πολλαπλαςιϊζουν τισ
δυνατϐτητεσ μελλοντικών καταςκευών, ταυτϐχρονα με τουσ κινδϑνουσ των αντιφϊςεων που δεν ϋχουν επιλυθεύ ακϐμα, διαπιςτώνουμε μια ςταςιμϐτητα των κοινωνικών αγώνων και, ςε
πνευματικϐ επύπεδο, μια καθολικό αντύδραςη ενϊντια ςτο κύνημα
των ανακαλϑψεων που κορυφώθηκε γϑρω ςτα 1930, ςυνδυϊζοντασ τισ πιο ευρεύεσ διεκδικόςεισ με την επύγνωςη των πρακτικών
μϋςων για την επιβολό τουσ.
Καθώσ η εφαρμογό αυτών των επαναςτατικών μϋςων αποδεύχτηκε απογοητευτικό, απϐ την ϊνοδο του φαςιςμοϑ μϋχρι τον
Δεϑτερο Παγκϐςμιο Πϐλεμο, η υποχώρηςη των ελπύδων που εύχαν ςυνδεθεύ μαζύ τουσ όταν αναπϐφευκτη.
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Μετϊ την ανολοκλόρωτη απελευθϋρωςη του 1944, η πνευματικό
και καλλιτεχνικό αντύδραςη ξεςπϊει παντοϑ: η αφηρημϋνη ζωγραφικό, απλό ςτιγμό τησ ςϑγχρονησ εικαςτικόσ εξϋλιξησ ϐπου
δεν κατϋχει παρϊ μια ϊχαρη θϋςη, παρουςιϊζεται απϐ ϐλα τα διαφημιςτικϊ μϋςα ςαν θεμϋλιο μιασ νϋασ αιςθητικόσ. Ο αλεξανδρινϐσ ςτύχοσ αφιερώνεται ςε μια προλεταριακό αναγϋννηςη την
οπούα το προλεταριϊτο θα ξεπερνοϑςε ωσ πολιτιςμικό μορφό με
την ύδια ευκολύα με την οπούα θα ξεπερνοϑςε το ϊρμα ό την τριόρη ωσ μεταφορικϊ μϋςα. Τποπροώϐντα του γραπτοϑ λϐγου που
προκϊλεςε ςκϊνδαλο, και που δεν εύχε διαβαςτεύ, πριν απϐ εύκοςι
χρϐνια, κερδύζουν ϋναν εφόμερο αλλϊ ηχηρϐ θαυμαςμϐ: η πούηςη
του Πρεβϋρ ό του αρ, η πρϐζα του Γκρακ, το θϋατρο του φρικτοϑ
κρετύνου Πιςϋτ, και ϐλα τα υπϐλοιπα. Ο Κινηματογρϊφοσ, ϐπου οι
διϊφορεσ μϋθοδοι εμπειρικόσ ςκηνοθεςύασ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ
ςτο ϋπακρο, αναγνωρύζει το μϋλλον του ςτον λογοκλϐπο Ντε ύκα
και βρύςκει κϊτι καινοϑριο –μϊλλον εξωτιςμϐ– ςε οριςμϋνεσ ιταλικϋσ ταινύεσ ϐπου η φτώχεια ϋχει επιβϊλει ϋνα ςτιλ γυρύςματοσ
λύγο διαφορετικϐ απϐ τισ χολιγουντιανϋσ ςυνόθειεσ, αλλϊ τϐςο
μακριϊ απϐ τον .Μ. Αώζενςτϊιν. Εύναι γνωςτϐ, εξϊλλου, ςε ποιεσ
επύπονεσ φαινομενολογικϋσ μεταμορφώςεισ επιδύδονται διϊφοροι
καθηγητϋσ που, επιπλϋον, δεν χορεϑουν μϋςα ςε ςπόλαια.
Απϋναντι ςε αυτό τη θλιβερό και επικερδό εμποροπανόγυρη, ϐπου κϊθε επανϊληψη εύχε τουσ οπαδοϑσ τησ, κϊθε οπιςθοδρϐμηςη τουσ θαυμαςτϋσ τησ, κϊθε remake τουσ φανατικοϑσ του, μϐνο
μια ομϊδα εκδόλωςε μια καθολικό αντύθεςη και μια πλόρη περιφρϐνηςη, ςτο ϐνομα του ιςτορικϊ αναγκαύου ξεπερϊςματοσ αυτών των παλιών αξιών. Ϊνα εύδοσ εφευρετικόσ αιςιοδοξύασ παρεύχε ςτην ομϊδα αυτό τισ αρνόςεισ, και την επιβεβαύωςη πϋρα
απϐ αυτϋσ τισ αρνόςεισ. Θα ϋπρεπε να τησ αναγνωρύςουμε, παρϊ
τισ πολϑ διαφορετικϋσ προθϋςεισ, τον ευεργετικϐ ρϐλο που ανϋλαβε το Νταντϊ ςε μιαν ϊλλη εποχό.
Θα μασ πουν ύςωσ ϐτι η επανϋναρξη ενϐσ ντανταώςμοϑ δεν όταν
πολϑ ϋξυπνο εγχεύρημα. Αλλϊ δεν επρϐκειτο για την επανϊληψη
ενϐσ ντανταώςμοϑ. Η πολϑ ςοβαρό υποχώρηςη τησ επαναςτατικόσ πολιτικόσ, η οπούα ςχετύζεται με την εξϐφθαλμη χρεοκοπύα
τησ εργατικόσ αιςθητικόσ που επιβεβαιώθηκε απϐ την ύδια οπιςθοδρομικό φϊςη, παρεύχε ςτον κονφουζιονιςμϐ ϐλο το πεδύο
ϐπου μαινϐταν τριϊντα χρϐνια νωρύτερα. το επύπεδο του πνεϑ– 144 –

ματοσ, η μικροαςτικό τϊξη βρύςκεται πϊντα ςτην εξουςύα. Μετϊ
απϐ μερικϋσ τρανταχτϋσ κρύςεισ, το μονοπώλιϐ τησ ϋχει διευρυνθεύ ακϐμα περιςςϐτερο απϐ πριν: καθετύ που δημοςιεϑεται ςόμερα ςτον κϐςμο –εύτε πρϐκειται για την καπιταλιςτικό λογοτεχνύα,
τη ςοςιαλιςτικό-ρεαλιςτικό λογοτεχνύα, τη φορμαλιςτικό ψευτοπρωτοπορύα που επιβιώνει με μορφϋσ που ρύχνονται ςτο δημϐςιο
πεδύο, ό τισ παρακμιακϋσ θεοςοφικϋσ αγωνύεσ οριςμϋνων πρώην
χειραφετικών κινημϊτων– αποκαλϑπτει πλόρωσ το μικροαςτικϐ
πνεϑμα. Κϊτω απϐ την πύεςη τησ πραγματικϐτητασ τησ εποχόσ,
πρϋπει να τελειώνουμε μια και καλό με αυτϐ το πνεϑμα. Με την
προοπτικό αυτό, ϐλα τα μϋςα εύναι καλϊ.
Οι αφϐρητεσ προκλόςεισ που προώθηςε ό προετούμαζε η λετριςτικό ομϊδα (πούηςη περιοριςμϋνη ςε γρϊμματα, μεταγραφικό
αφόγηςη, κινηματογρϊφοσ χωρύσ εικϐνεσ) πυροδοτοϑςαν ϋναν
θανϊςιμο πληθωριςμϐ ςτισ τϋχνεσ.
Προςχωρόςαμε λοιπϐν ςε αυτό χωρύσ διςταγμϐ.
2
Γϑρω ςτο 1950 η λετριςτικό ομϊδα, ενώ εφϊρμοζε μια αξιϋπαινη
αδιαλλαξύα προσ τα ϋξω, αποδεχϐταν μεταξϑ των μελών τησ μια
αρκετϊ μεγϊλη ςϑγχυςη ιδεών.
Η ύδια η ονοματοποιητικό πούηςη, που εμφανύςτηκε μαζύ με τον
φουτουριςμϐ και ϋφταςε αργϐτερα ςε ϋναν οριςμϋνο βαθμϐ τελειϐτητασ με τον βύττερσ και μερικοϑσ ϊλλουσ, δεν εύχε πια κανϋνα ενδιαφϋρον εκτϐσ απϐ την απϐλυτη ςυςτηματοπούηςη που την
παρουςύαζε ωσ τη μοναδικό πούηςη τησ ςτιγμόσ, καταδικϊζοντασ
ϋτςι ςε θϊνατο ϐλεσ τισ ϊλλεσ μορφϋσ και ςϑντομα τον ύδιο τησ
τον εαυτϐ. Ψςτϐςο, η ςυνεύδηςη του πραγματικοϑ χώρου που μασ
δϐθηκε για να παύξουμε αγνοόθηκε απϐ πολλοϑσ προσ ϐφελοσ
μιασ παιδιϊςτικησ αντύληψησ τησ ιδιοφυϏασ και τησ φόμησ.
Η τϐτε πλειοψηφικό τϊςη απϋδιδε ςτη δημιουργύα νϋων μορφών
τη μεγαλϑτερη αξύα απϐ ϐλεσ τισ ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ.
Αυτό η πύςτη ςε μια μορφολογικό εξϋλιξη που δεν ϋχει αιτύεσ ό
ςκοποϑσ ϋξω απϐ τον εαυτϐ τησ εύναι το θεμϋλιο τησ ιδεαλιςτικόσ
αςτικόσ ϊποψησ μϋςα ςτισ τϋχνεσ. (Η ανϐητη πύςτη τουσ ςε αμετϊβλητεσ εννοιολογικϋσ κατηγορύεσ ϋμελλε δικαύωσ να οδηγόςει
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οριςμϋνουσ απϐ αυτοϑσ που αποκλεύςτηκαν απϐ την ομϊδα ςε
ϋναν αμερικανοποιημϋνο μυςτικιςμϐ.) Όλο το ενδιαφϋρον του
πειρϊματοσ εκεύνησ τησ εποχόσ βριςκϐταν ςτην αυςτηρϐτητα με
την οπούα, αντλώντασ τα ςυμπερϊςματα που ϋνασ ηλύθιοσ ςαν
τον Μαλρώ δεν ξϋρει ό δεν τολμϊ να αντλόςει απϐ ουςιαςτικϊ
παρϐμοιεσ διαπιςτώςεισ, ερχϐταν να καταςτρϋψει οριςτικϊ αυτό
τη φορμαλιςτικό προςϋγγιςη οδηγώντασ την ςτον παροξυςμϐ
τησ· η ιλιγγιωδώσ επιταχυνϐμενη εξϋλιξη ϋπεφτε πλϋον ςτο κενϐ,
ςε φανερό διϊςταςη με ϐλεσ τισ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ.
Η χρηςιμϐτητα τησ καταςτροφόσ του φορμαλιςμοϑ εκ των ϋςω
εύναι βϋβαιη: δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι οι κλϊδοι τησ διανϐηςησ,
ϐποια κι αν εύναι η αλληλεξϊρτηςη που ϋχουν με την υπϐλοιπη
εξϋλιξη τησ κοινωνύασ, υπϐκεινται, ϐπωσ κϊθε τεχνικό, ςε ςχετικϊ
αυτϐνομεσ ανατροπϋσ, ςε ανακαλϑψεισ που επιβϊλλονται απϐ τον
δικϐ τουσ ντετερμινιςμϐ. Κρύνοντασ τα πϊντα, ϐπωσ μασ ζητϊνε,
ςϑμφωνα με το περιεχϐμενο, επιςτρϋφουμε ςτην κριτικό των
πρϊξεων ςϑμφωνα με τισ προθϋςεισ τουσ. Αν και εύναι βϋβαιο ϐτι
η εξόγηςη του κανονιςτικοϑ χαρακτόρα και τησ επύμονησ γοητεύασ διϊφορων αιςθητικών περιϐδων πρϋπει μϊλλον να αναζητηθεύ
ςτην πλευρϊ του περιεχομϋνου –και αλλϊζει ςτο μϋτρο που οι
ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα να μασ ςυγκινοϑν διαφορετικϊ περιεχϐμενα, οδηγώντασ ςε μια αναθεώρηςη τησ ταξινϐμηςησ των “μεγϊλων εποχών”– εύναι εξύςου προφανϋσ ϐτι η
δϑναμη ενϐσ ϋργου ςτην εποχό του δεν εξαρτϊται μϐνο απϐ το
περιεχϐμενο. Μποροϑμε να ςυγκρύνουμε αυτό τη διαδικαςύα με
εκεύνη τησ μϐδασ. Πϋραν του μιςοϑ αιώνα, για παρϊδειγμα, ϐλεσ οι
ενδυμαςύεσ ανόκουν ςε εξύςου ξεπεραςμϋνεσ μϐδεσ των οπούων
κϊποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ πλευρϋσ μπορεύ να ξαναβρύςκει η ςημερινό ευαιςθηςύα. Αλλϊ ϐλοσ ο κϐςμοσ ςυναιςθϊνεται τη γελοιϐτητα
του γυναικεύου ντυςύματοσ που επικρατοϑςε πριν απϐ δϋκα χρϐνια.
Ϊτςι το κύνημα τησ “επιτόδευςησ”, αποςιωπημϋνο για πολϑ καιρϐ
απϐ τα ακαδημαώκϊ ψϋματα ςχετικϊ με τον 17 ο αιώνα, και μολονϐτι οι μορφϋσ ϋκφραςησ που επινϐηςε ϋχουν γύνει εντελώσ ξϋνεσ
ς’ εμϊσ, πρϐκειται να αναγνωριςτεύ ωσ το κϑριο ρεϑμα ιδεών του
“Μεγϊλου Αιώνα” γιατύ η ανϊγκη που αιςθανϐμαςτε αυτό τη
ςτιγμό για μια εποικοδομητικό ανατροπό ϐλων των πλευρών τησ
ζωόσ ξαναβρύςκει το νϐημα τησ θεμελιώδουσ ςυνειςφορϊσ τησ
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Επιτόδευςησ ςτη ςυμπεριφορϊ και ςτη διακϐςμηςη (η ςυζότηςη,
ο περύπατοσ ωσ προνομιακϋσ δραςτηριϐτητεσ –ςτην αρχιτεκτονικό, η διαφοροπούηςη των χώρων κατοικύασ, μια αλλαγό των αρχών διακϐςμηςησ και επύπλωςησ). Αντύθετα, ϐταν ο Ροζϋ Βαγιϊν
γρϊφει το Ομορφόπαιδο ςε ςτανταλικϐ ϑφοσ, παρϊ το ςχεδϐν αξιϐλογο περιεχϐμενο, διατηρεύ μονϊχα τη δυνατϐτητα να αρϋςει
μϋςω μιασ καλοφτιαγμϋνησ απομύμηςησ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι, αναμφύβολα ςε αντύθεςη με τισ προθϋςεισ του, απευθϑνεται κατϊ
κϑριο λϐγο ςε διανοοϑμενουσ με ξεπεραςμϋνο γοϑςτο. Και η πλειονϐτητα των κριτικών που επιτύθεται βλακωδώσ ςτο περιεχϐμενο, χαρακτηρύζοντϊσ το αναληθοφανϋσ, χαιρετύζει τον επιδϋξιο
πεζογρϊφο.
Ασ επιςτρϋψουμε ςτο ιςτορικϐ ανϋκδοτο.
3
Απϐ αυτό τη θεμελιώδη αντύθεςη, που εύναι ςε τελικό ανϊλυςη η
ςϑγκρουςη ενϐσ αρκετϊ καινοϑριου τρϐπου να διεξϊγει κανεύσ τη
ζωό του με μια παλιϊ ςυνόθεια να την αλλοτριώνει, πόγαζαν κϊθε
εύδουσ ανταγωνιςμού, οι οπούοι εξομαλϑνονταν προςωρινϊ για
χϊρη μιασ γενικόσ δρϊςησ που όταν διαςκεδαςτικό και που, παρϊ
τισ αδεξιϐτητεσ και τισ ανεπϊρκειϋσ τησ, την θεωροϑμε ακϐμα και
ςόμερα θετικό.
Τπόρχαν επύςησ οριςμϋνεσ αμφιβολύεσ για το χιοϑμορ που κϊποιοι ϋβαζαν, και κϊποιοι ϊλλοι δεν ϋβαζαν, ςε διακηρϑξεισ που
επιλϋγονταν για τον εντυπωςιακϐ τουσ χαρακτόρα: αν και αδιαφοροϑςαμε εντελώσ για οποιαδόποτε διαιώνιςη του ονϐματϐσ
μασ μϋςω μιασ λογοτεχνικόσ ό ϊλλησ φόμησ, γρϊφαμε ϐτι τα ϋργα
μασ –πρακτικϊ ανϑπαρκτα– θα ϋμεναν ςτην ιςτορύα, με την ύδια
βεβαιϐτητα με την οπούα οριςμϋνοι θεατρύνοι τησ ομϊδασ παρύςταναν ϐτι εύναι “αιώνιοι”. Όλοι, με κϊθε ευκαιρύα δηλώναμε ϐτι
όμαςταν πολϑ ωραύοι. Η ευτϋλεια των επιχειρημϊτων που προβϊλλονταν απϋναντύ μασ, ςτισ κινηματογραφικϋσ λϋςχεσ και παντοϑ, δεν μασ ϋδινε την ευκαιρύα να απαντόςουμε πιο ςοβαρϊ.
Εξϊλλου, ςυνεχύζουμε να διαθϋτουμε αρκετό γοητεύα.
Η κρύςη του λετριςμοϑ, που προαναγγϋλθηκε απϐ τη ςχεδϐν
ανοιχτό αντύθεςη των καθυςτερημϋνων ςε οριςμϋνεσ κινηματογραφικϋσ απϐπειρεσ τισ οπούεσ κατϋκριναν για να τισ δυςφημύ– 147 –

ςουν με μια “αδϋξια” βιαιϐτητα, ξϋςπαςε το 1952 ϐταν η “Λετριςτικό Διεθνόσ”, που ςυνϋνωνε την ακραύα πτϋρυγα του κινόματοσ
γϑρω απϐ την εμφϊνιςη μιασ επιθεώρηςησ με το ύδιο ϐνομα, ϋριξε
οριςμϋνα προςβλητικϊ φυλλϊδια ςε μια ςυνϋντευξη τϑπου που
δϐθηκε απϐ τον Σςϊπλιν. Οι εςτϋτ-λετριςτϋσ, που αποτελοϑςαν
εδώ και λύγο καιρϐ τη μειοψηφύα, διαχώριςαν τη θϋςη τουσ μετϊ
απϐ αυτϐ το γεγονϐσ –προκαλώντασ μια ρόξη που οι αφελεύσ δικαιολογύεσ τουσ δεν κατϊφεραν να αναβϊλουν ό να επανορθώςουν ςτη ςυνϋχεια– επειδό το μερύδιο τησ δημιουργύασ που εύχε
ςυνειςφϋρει ο Σςϊπλιν ςτον Κινηματογρϊφο τον ϋθετε, κατϊ τη
γνώμη τουσ, ςτο απυρϐβλητο. Η υπϐλοιπη “επαναςτατικό” κοινό
γνώμη μϊσ αποδοκύμαςε ακϐμα περιςςϐτερο, εκεύνη τη ςτιγμό,
επειδό θεώρηςε ϐτι το ϋργο και η προςωπικϐτητα του Σςϊπλιν
διατηροϑςαν μια προοδευτικό προοπτικό. Ϊκτοτε, πολλού ςυνόλθαν απϐ αυτό την ψευδαύςθηςη.
Η καταγγελύα τησ γόρανςησ των δογμϊτων ό των ανθρώπων που
ςυνϋδεςαν το ϐνομϊ τουσ με αυτϊ εύναι ϋνα επεύγον και εϑκολο
ϋργο για ϐποιον ϋχει διατηρόςει την επιθυμύα τησ επύλυςησ των
πιο ελκυςτικών ζητημϊτων που τύθενται ςτισ μϋρεσ μασ. Όςο για
τισ απατεωνιϋσ τησ χαμϋνησ γενιϊσ που εμφανύςτηκε απϐ τον τελευταύο πϐλεμο μϋχρι ςόμερα, αυτϋσ όταν καταδικαςμϋνεσ να ξεφουςκώςουν απϐ μϐνεσ τουσ. Ψςτϐςο, γνωρύζοντασ την ϋλλειψη
κριτικόσ ςκϋψησ που βρόκαν μπροςτϊ τουσ αυτϋσ οι απομιμόςεισ,
θεωροϑμε ϐτι ο λετριςμϐσ ςυνϋβαλε ςτην ταχϑτερη εξαφϊνιςό
τουσ· και ϐτι δεν εύναι ϊςχετο με αυτϐ το γεγονϐσ ϐτι ςόμερα ϋνασ
Ιονϋςκο, επαναλαμβϊνοντασ τριϊντα χρϐνια αργϐτερα και εύκοςι
φορϋσ πιο ηλιθιωδώσ οριςμϋνεσ ςκηνικϋσ υπερβολϋσ του Σζαρϊ,
δεν ςυγκεντρώνει οϑτε το ϋνα τϋταρτο τησ προςοχόσ που ϋχει
ςτραφεύ εδώ και μερικϊ χρϐνια ςτο υπερτιμημϋνο κουφϊρι του
Αντονϋν Αρτώ.
4
Οι λϋξεισ που μασ χαρακτηρύζουν, ςε αυτό την εποχό του κϐςμου,
τεύνουν να μασ περιορύζουν δυςϊρεςτα. Αναμφύβολα, ο ϐροσ “λετριςτϋσ” προςδιορύζει με αρκετϊ ϊςχημο τρϐπο μερικοϑσ ανθρώπουσ που δεν αποδύδουν κϊποια ιδιαύτερη εκτύμηςη ςε αυτϐ το
εύδοσ των ηχητικών ςτοιχεύων και που, με εξαύρεςη την ηχητικό
επϋνδυςη μερικών ταινιών, δεν τα χρηςιμοποιοϑν. Αλλϊ ο ϐροσ
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“γαλλικϐσ” μοιϊζει να μασ αποδύδει αποκλειςτικοϑσ δεςμοϑσ με
αυτϐ το ϋθνοσ και τισ αποικύεσ του. Ο αθεώςμϐσ μπορεύ να χαρακτηριςτεύ “χριςτιανικϐσ”, “εβραώκϐσ” ό “μουςουλμανικϐσ” με εκπληκτικό ευκολύα. Κι ϋπειτα εύναι παςύγνωςτο ϐτι απϐ μια λιγϐτερο ό περιςςϐτερο εκλεπτυςμϋνη “αςτικό” εκπαύδευςη παύρνουμε, αν ϐχι αυτϋσ τισ ιδϋεσ, τουλϊχιςτον αυτϐ το λεξιλϐγιο.
Ϊτςι, αρκετού ϐροι διατηρόθηκαν, παρϊ την εξϋλιξη των ερευνών
μασ και την κατϊχρηςη –που επϋφερε την κϊθαρςη– πολλών κυμϊτων οπαδών: Λετριςτικό Διεθνόσ, μεταγραφύα και ϊλλοι νεολογιςμού που παρατηρόςαμε ϐτι προκαλοϑςαν αμϋςωσ το μϋνοσ κϊθε εύδουσ ανθρώπων. Ο πρώτοσ ϐροσ τησ ςυμφωνύασ μασ παραμϋνει να κρατόςουμε αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ μακριϊ απϐ εμϊσ.
Μπορεύ κανεύσ να αντιτεύνει ϐτι, απϐ την πλευρϊ μασ, διαςπεύραμε
μια αβϊςιμη, ανϐητη και ανϋντιμη ςϑγχυςη ςτην ελύτ τησ διανϐηςησ· εκεύνη απϐ την οπούα ϋρχεται κϊποιοσ ςυχνϊ για να μασ ρωτόςει “τι ακριβώσ θϋλουμε” με ϋνα ϑφοσ προςτατευτικϐ και
γεμϊτο ενδιαφϋρον που μασ κϊνει να τον πετϊξουμε αμϋςωσ ϋξω.
Αλλϊ, ϋχοντασ τη βεβαιϐτητα ϐτι κανϋνασ επαγγελματύασ τησ λογοτεχνύασ ό του Σϑπου δεν θα αςχοληθεύ ςοβαρϊ με αυτϐ που
φϋρνουμε πριν περϊςουν μερικϊ χρϐνια, ξϋρουμε καλϊ ϐτι η ςϑγχυςη δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να μασ ενοχλόςει. Και, απϐ
οριςμϋνεσ ϊλλεσ πλευρϋσ, μασ ευχαριςτεύ.
5
Εξϊλλου, ςτον βαθμϐ που αυτό η “ελύτ τησ διανϐηςησ” τησ ςημερινόσ Ευρώπησ διαθϋτει μια ςχετικό νοημοςϑνη και μια ςτϊλα
κουλτοϑρα, η ςϑγχυςη που αναφϋραμε δεν υφύςταται πλϋον. Όςοι απϐ αυτοϑσ που όταν ςϑντροφού μασ πριν μερικϊ χρϐνια επιδιώκουν ακϐμα να προςελκϑςουν την προςοχό, ό απλώσ να
ζόςουν απϐ αςόμαντεσ ςυγγραφικϋσ εργαςύεσ, ϋγιναν υπερβολικϊ
ηλύθιοι για να εξαπατόςουν τον κϐςμο τουσ. Αναμαςοϑν με θλιβερϐ τρϐπο τισ ύδιεσ ςυμπεριφορϋσ, που θα φθαροϑν ακϐμα πιο
γρόγορα απϐ ϊλλεσ. Δεν ξϋρουν πϐςο γρόγορα γερνϊει μια μϋθοδοσ ανανϋωςησ. Ϊτοιμοι για κϊθε παραχώρηςη προκειμϋνου να
εμφανιςτοϑν ςτισ “νϋεσ νϋεσ γαλλικϋσ επιθεωρόςεισ”, παλιϊτςοι
που παρουςιϊζουν εθελοντικϊ τα ϋργα τουσ γιατύ ο ϋρανοσ δεν
αποδύδει πϊντα, κλαψουρύζουν γιατύ δεν απϋκτηςαν, μϋςα ςε αυτϐ το τυρύ που βρωμϊει, μια θϋςη –ασ όταν κι εκεύνη ενϐσ Ετι– 149 –

ϊμπλ–, την εκτύμηςη που αποδύδεται ακϐμα και ςτον Καγιουϊ,
τον μιςθϐ του Αρϐν.
Τπϊρχουν λϐγοι να πιςτεϑουμε ϐτι η τελευταύα φιλοδοξύα τουσ θα
εύναι η ύδρυςη μιασ μικρόσ ιουδαιο-πλαςτικόσ θρηςκεύασ. Θα καταλόξουν, με λύγη τϑχη, ςε κϊποιον Θεύο Πατϋρα, Μορμϐνοι τησ
αιςθητικόσ δημιουργύασ.
Ασ προςπερϊςουμε αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ, που μασ διαςκϋδαζαν ϊλλοτε. Οι διαςκεδϊςεισ που χαρακτηρύζουν ϋναν ϊνθρωπο
εύναι το ακριβϋσ μϋτρο τησ μετριϐτητϊσ του: τι να το κϊνουμε το
μπϋιζμπολ ό την αυτϐματη γραφό; Η ιδϋα τησ επιτυχύασ, ϐταν δεν
περιορύζεται κανεύσ ςτισ πιο απλϋσ επιθυμύεσ, εύναι αδιαχώριςτη
απϐ καθολικϋσ ανατροπϋσ ςτη γόινη κλύμακα. Οι υπϐλοιπεσ επιτρεπϐμενεσ επιτυχύεσ μοιϊζουν πϊντα πολϑ με τη χειρϐτερη αποτυχύα. Αυτϐ που θεωροϑμε επύςησ ϋγκυρο ςτη δρϊςη μασ, μϋχρι
ςόμερα, εύναι ϐτι καταφϋραμε να απαλλαγοϑμε απϐ πολλϋσ ςυνόθειεσ και ςυναναςτροφϋσ. Μποροϑμε να ποϑμε ϐτι ςπανύζουν αρκετϊ οι ϊνθρωποι που περνϊνε τη ζωό τουσ, το μικρϐ εκεύνο μϋροσ
τησ ζωόσ τουσ ϐπου τουσ ϋχουν απομεύνει κϊποιεσ επιλογϋσ, ςϑμφωνα με τα αιςθόματα και τισ πεποιθόςεισ τουσ. Εύναι καλϐ να
εύςαι φανατικϐσ, ςε οριςμϋνα θϋματα. Μια οριενταλιςτικόαποκρυφιςτικό επιθεώρηςη, ςτισ αρχϋσ του ϋτουσ, ϋλεγε για μασ
ϐτι εύμαςτε «…τα πιο ομιχλώδη πνεϑματα, θεωρητικού αποςτραγγιςμϋνοι απϐ τον ιϐ του “ξεπερϊςματοσ”, πϊντα ϊλλωςτε με αποτελϋςματα καθαρϊ λεκτικϊ». Αυτού οι τιποτϋνιοι ενοχλοϑνται
ακριβώσ επειδό τα αποτελϋςματα δεν εύναι καθαρϊ λεκτικϊ. Αςφαλώσ, δεν θα μασ πιϊςει κανεύσ να ανατινϊζουμε τισ γϋφυρεσ
τησ Νηςύδασ Λουύ για να τονύςουμε τον νηςιωτικϐ χαρακτόρα αυτόσ τησ ςυνοικύασ οϑτε, ςτην απϋναντι ϐχθη, να ανακατεϑουμε και
να ςτολύζουμε τισ ςυςτϊδεσ απϐ τοϑβλα τη νϑχτα ςτην προκυμαύα Μπερνϊρ. Κϊνουμε αυτϊ που εύναι πιο επεύγοντα, με τα πενιχρϊ μϋςα που διαθϋτουμε αυτό τη ςτιγμό. Ϊτςι, απαγορεϑοντασ
ςε διϊφορα εύδη γουρουνιών να μασ πληςιϊςουν, τελειώνοντασ με
πολϑ ϊςχημο τρϐπο τισ κονφουζιονιςτικϋσ απϐπειρεσ “κοινόσ
δρϊςησ” μαζύ μασ, δεύχνοντασ απϐλυτη ϋλλειψη επιεύκειασ, αποδεικνϑουμε ςτα ϊτομα αυτϊ την αναγκαύα ϑπαρξη του εν λϐγω
ιοϑ. Αλλϊ αν εμεύσ εύμαςτε ϊρρωςτοι, οι δυςφημιςτϋσ μασ εύναι
νεκρού.
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Αφοϑ αςχολοϑμαςτε με αυτϐ το θϋμα, εύναι απαραύτητο να αποςαφηνύςουμε μια πρακτικό για την οπούα οριςμϋνα πρϐςωπα,
απϐ αυτϊ που ςυναναςτρεφϐμαςτε λιγϐτερο, ϋχουν την τϊςη να
μασ κατηγοροϑν: τον αποκλειςμϐ αρκετών απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτη Λετριςτικό Διεθνό, και τον ςυςτηματικϐ χαρακτόρα που
απϋκτηςε αυτϐ το εύδοσ τησ ποινόσ.
Πραγματικϊ, καθώσ οδηγηθόκαμε να πϊρουμε θϋςη για ϐλεσ ςχεδϐν τισ πλευρϋσ τησ ϑπαρξησ που μασ προτεύνεται, θεωροϑμε πολϑτιμη τη ςυμφωνύα με κϊποιουσ ωσ προσ το ςϑνολο αυτών των
θϋςεων, καθώσ επύςησ και ωσ προσ οριςμϋνεσ ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ. Οποιαδόποτε ϊλλη μορφό φιλύασ, κοςμικών ςχϋςεων ό
ακϐμα και δεςμών ευγενεύασ μϊσ αφόνει αδιϊφορουσ ό μασ προκαλεύ αηδύα. Οι αντικειμενικϋσ ελλεύψεισ ςε αυτϐ το εύδοσ ςυμφωνύασ δεν μποροϑν παρϊ να επικυρώνονται μϋςω τησ ρόξησ. Εύναι
καλϑτερο να αλλϊζεισ φύλουσ παρϊ ιδϋεσ.
ε τελικό ανϊλυςη, τϐςο οι μεν ϐςο και οι δε κρύνονται απϐ τον
τρϐπο ζωόσ τουσ. Οι ςυγχρωτιςμού που αποδϋχτηκαν ό επαναποδϋχτηκαν οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ αποκλειςμϋνουσ, οι ςυχνϊ
επαύςχυντεσ και ενύοτε ακραύεσ ςυμφωνύεσ που ςϑναψαν, παρϋχουν το ακριβϋσ μϋτρο τησ ςοβαρϐτητασ των διαφωνιών μασ που
επιλϑθηκαν ϊμεςα· και ύςωσ επύςησ τησ ςημαςύασ τησ ςυμφωνύασ
μασ.
Μακρϊν του να υπεραςπιζϐμαςτε τη μετατροπό αυτών των διενϋξεων ςε προςωπικϊ ζητόματα, δηλώνουμε αντιθϋτωσ ϐτι η ιδϋα
που ϋχουμε για τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ μϊσ υποχρεώνει να τισ
μετατρϋπουμε ςε προςωπικϊ ζητόματα, τα οπούα υπερκαθορύζονται απϐ ζητόματα ιδεών, αλλϊ αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ. Αυτού
που παραιτοϑνται καταδικϊζουν οι ύδιοι τουσ εαυτοϑσ τουσ: δεν
ϋχουμε κανϋναν τρϐπο να τιμωρόςουμε· τύποτα να ςυγχωρόςουμε.
Οι εξαφανιςμϋνοι του λετριςμοϑ αρχύζουν να πληθαύνουν. Αλλϊ
υπϊρχουν απεύρωσ περιςςϐτερεσ υπϊρξεισ που ζουν και πεθαύνουν χωρύσ να ςυναντόςουν ποτϋ μια ευκαιρύα να καταλϊβουν,
και να επωφεληθοϑν. Απϐ αυτό την ϊποψη, καθϋνασ εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ υπεϑθυνοσ για τα ταλϋντα που θα μποροϑςε να ϋχει.
Θα ϋπρεπε ϊραγε να επιδεύξουμε κϊποια ςυναιςθηματικό ευαιςθηςύα απϋναντι ςτισ αξιοθρόνητεσ επιμϋρουσ παραιτόςεισ;
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6
Απ’ ϐςα προηγόθηκαν, πρϋπει να ϋχει γύνει κατανοητϐ ϐτι η υπϐθεςό μασ δεν όταν μια λογοτεχνικό ςχολό, μια ανανϋωςη τησ ϋκφραςησ, ϋνασ μοντερνιςμϐσ. Πρϐκειται για ϋναν τρϐπο ζωόσ που
θα περϊςει απϐ πολλϋσ εξερευνόςεισ και προςωρινϋσ μορφοποιόςεισ, που τεύνει ο ύδιοσ να εφαρμϐζεται μϐνο μϋςα ςτην προςωρινϐτητα. Η φϑςη αυτοϑ του εγχειρόματοσ απαιτεύ απϐ εμϊσ να
εργαζϐμαςτε ομαδικϊ, και να εκδηλωνϐμαςτε λύγο: περιμϋνουμε
πολλοϑσ ανθρώπουσ, και γεγονϐτα, που θα ϋρθουν. Διαθϋτουμε
επύςησ αυτό την ϊλλη μεγϊλη δϑναμη, να μην περιμϋνουμε πια
τύποτα απϐ ϋνα πλόθοσ γνωςτών δραςτηριοτότων, ατϐμων και
θεςμών.
Πρϋπει να μϊθουμε πολλϊ, και να πειραματιςτοϑμε, ςτο μϋτρο
του δυνατοϑ, με κϊποιεσ μορφϋσ αρχιτεκτονικόσ καθώσ και με
κϊποιουσ κανϐνεσ ςυμπεριφορϊσ. Σύποτα δεν μασ πιϋζει λιγϐτερο
απϐ το να επεξεργαςτοϑμε ϋνα οποιοδόποτε δϐγμα: απϋχουμε
πολϑ απϐ την εξόγηςη αρκετών πραγμϊτων για να υποςτηρύξουμε ϋνα ςυνεκτικϐ ςϑςτημα που θα θεμελιωνϐταν εξολοκλόρου
ςτισ καινοτομύεσ που πιςτεϑουμε ϐτι αξύζουν να μασ ςυναρπϊζουν.
Ακοϑμε ςυχνϊ να λϋγεται ϐτι ϐλα χρειϊζονται ϋνα ξεκύνημα. Ϊχει
ειπωθεύ επύςησ ϐτι η ανθρωπϐτητα δεν θϋτει ςτον εαυτϐ τησ παρϊ μϐνο τα προβλόματα που μπορεύ να λϑςει.
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Γκυ-Ερνϋςτ Ντεμπϐρ

H ΑΡΙΣΕΡΑ, ΜΕ ΘΕΝΟ
Σο ειδικϐ τεϑχοσ των Temps Modernes που εύναι αφιερωμϋνο ςτην
Αριςτερϊ, αν και επιδοκιμϊζει κατϊ κϑριο λϐγο τη μηδαμινϐτητα
των επιδιώξεων τησ Νϋασ Αριςτερϊσ του ςτιλ Π.Μ.Υ. [Πιερ Μαντϋσ-Υρανσ], δεν διακηρϑττει ςυνακϐλουθα την προςεχό ϋλευςη
ενϐσ Λαώκοϑ Μετώπου. Αν και αυτϐ το τεϑχοσ ξεπερνϊ ςε μεγϊλο
βαθμϐ το αςυνόθιςτα μϋτριο επύπεδο που εύχε γύνει το κριτόριο
τησ ςυγκεκριμϋνησ επιθεώρηςησ, δεν θυμύζει παρϊ μϐνο ςποραδικϊ τισ παλιϋσ καλϋσ μϋρεσ των ετών 1947-1949. Ενθουςιώδησ,
επιδϋξια, η ιμϐν ντε Μπωβουϊρ, ςε ϋνα ϊρθρο που δεν αναλαμβϊνει κανϋνα ρύςκο, επιτύθεται ςτη ςκϋψη τησ δεξιϊσ και ςε αυτϐ
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που θα μποροϑςε να ονομαςτεύ “μη μϋλλον” τησ αςτικόσ τϊξησ. Ψσ
προσ αυτϐ, κανϋνασ δεν αμφιςβητεύ τη μυθιςτοριογρϊφο (προςφϊτωσ) των Μανδαρύνων. Οι οριςμού που ϋχουν ωσ αντικεύμενο
“τον ϊνθρωπο τησ αριςτερϊσ”, οι οπούοι οφεύλονται εύτε ςτον
Λανζμϊν εύτε ςτον Μαςκολϐ εύτε ςτον Z. Πουγιϐν, δεν κομύζουν
τύποτα που θα καταπλόξει ϋνα καλϐ ριζοςπαςτικϐ πνεϑμα. ε γενικϋσ γραμμϋσ, η αντύθεςη που διακρύνει ο Μαςκολϐ ανϊμεςα
ςτον “ϊνθρωπο τησ αριςτερϊσ” και τον επαναςτϊτη δεν θα μποροϑςε να τρομϊξει παρϊ μϐνο οριςμϋνουσ διανοοϑμενουσ που ςυντϊςςονται με μια ςυναιςθηματικό αντύληψη τησ επανϊςταςησ·
μεταξϑ αυτών και αρκετοϑσ παλιοϑσ ςουρρεαλιςτϋσ, ριζοςπϊςτεσ
κ.λπ. Ο κομμουνιςτόσ Ντεζαντύ εύναι και πϊλι εκεύνοσ που αποςαφηνύζει περιςςϐτερο αυτϐ το ςημεύο, αν και το ϊρθρο του δεν εύναι απαλλαγμϋνο απϐ την περιφρϐνηςη με την οπούα κϊθε
κομμουνιςτόσ αντιμετωπύζει την ϊποψη που βρύςκεται κοντϊ ςτη
δικό του ωσ την πλϋον αμφιλεγϐμενη.
Ο Πεζϑ ανϋλαβε να μασ δώςει ϋνα ϊρθρο αινιγματικϐ ςε τϋτοιο
βαθμϐ ώςτε να γύνεται εϑκολα αντιληπτϐσ ο ελιγμϐσ. Εν ολύγοισ,
το ζότημα εύναι να αποδειχθεύ ϐτι ϋκανε λϊθοσ ο Σρϐτςκι επειδό η
ύδια η ιςτορύα ϋκανε λϊθοσ ό επειδό δεν βρϋθηκε (κι εδώ ο κυρύαρχοσ ςταλινιςμϐσ τησ επιθεώρηςησ φαύνεται ϐτι θεωρεύται όδη
“ξεπεραςμϋνοσ”) κϊποιοσ εξύςου ιδιοφυόσ με τον Λϋνιν για να αναγκϊςει την ιςτορύα να τον δικαιώςει. Αςφαλώσ, μπορεύ να εύναι
πολϑ ενδιαφϋρον να κρύνει κανεύσ ϋτςι την ιςτορύα και τουσ ανθρώπουσ που την δημιοϑργηςαν αλλϊ, με αυτϐν τον τρϐπο, ο Πεζϑ επιδύδεται απλώσ ςε ϋνα διανοητικϐ παιχνύδι. Με το πρϐςχημα
ϐτι παρουςιϊζει μια ιςτορικό ενςϊρκωςη τησ Αριςτερϊσ, το ϊρθρο του επιφυλϊςςεται επύςησ ωσ προσ το μϋλλον αφοϑ, διαβϊζοντϊσ το, δεν μαθαύνει κανεύσ τύποτα περιςςϐτερο για την πραγματικό ευθϑνη του Σρϐτςκι ό του τϊλιν, οϑτε ποιοσ απϐ τουσ δϑο
θα μποροϑςε να ϋχει δύκιο ιςτορικϊ, δεδομϋνου ϐτι η ιςτορύα δεν
ϋχει τελειώςει, οϑτε αυτό του Σρϐτςκι οϑτε εκεύνη του τϊλιν. Σο
μϐνο αξιοςημεύωτο εύναι η μικρό ςημαςύα που αποδύδει ο Πεζϑ
ςτην ϋννοια τησ ςτρϊτευςησ, αν και αυτό εύναι τϐςο αγαπητό
ςτον Ζ.-Π. αρτρ…
Κατϊ τα λοιπϊ, η ανϊλυςη των καθηκϐντων τησ Αριςτερϊσ, αν και
αποδύδει εξϋχουςα θϋςη ςτισ οργανώςεισ των διανοουμϋνων, βαςύζεται μϐνο ςτην ανϊλυςη των δυνϊμεων των διϊφορων κομμϊ– 153 –

των. Πουθενϊ δεν υπϊρχει οποιοδόποτε ύχνοσ ενϐσ πιθανοϑ κινόματοσ των μαζών ό μιασ πραγματικόσ ανϊλυςησ τησ κατϊςταςόσ
τουσ. Κατϊ την ανϊγνωςη αυτοϑ του τεϑχουσ, το προλεταριϊτο
δεν εμφανύζεται παρϊ μϐνο πύςω απϐ τα κϐμματα, ωσ ϐργανο των
κομμϊτων τησ αριςτερϊσ, και φυςικϊ του κομμουνιςτικοϑ κϐμματοσ. Αυτϐ εξηγεύ τη ςυςτρϊτευςη του ανεκδιόγητου Κλωντ
Μπουρντϋ, τισ “προχωρημϋνεσ” θϋςεισ κϊποιασ Κωλϋτ Ψντρύ που
ςυνϋλαβε την πραγματικϐτητα του “μπλουμιςτικοϑ” μϑθου, τισ
απϐψεισ των Ντυβερζϋ, ωβϑ, Λαβώ κ.λπ. Μϐνο ο Π. Ναβύλ διατηρεύ κϊποια αυθεντικϐτητα ςε αυτό τη ςυναυλύα των οιωνοςκϐπων, για τουσ οπούουσ ο μεταςχηματιςμϐσ τησ κοινωνύασ δεν
μπορεύ παρϊ να εύναι το ϋργο μιασ αμαξοςτοιχύασ που ςταματϊει
ςε ϐλουσ τουσ ςταθμοϑσ. Και, ςε τελικό ανϊλυςη, αυτϐ που πρϋπει
να αναφϋρει κανεύσ αν θϋλει να κρατόςει κϊποιο κρύςιμο ςυμπϋραςμα απϐ το ςυγκεκριμϋνο τεϑχοσ εύναι η ϋρευνα που διεξϊχθηκε απϐ το Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο Κοινόσ Γνώμησ. Εκεύ, τουλϊχιςτον,
οι απαντόςεισ δεν υποδεύχθηκαν εκ των προτϋρων. Δεν μποροϑμε
να ποϑμε με βεβαιϐτητα ϐτι ιςχϑει το ύδιο για οριςμϋνα ϊρθρα.
Λεονϊρ Ρανκύν
Όλα τα κεύμενα που δημοςιεϑονται ςτο Potlatch μποροϑν
να αναπαραχθοϑν, να αντιγραφοϑν ό να παρατεθοϑν εν μϋρει
χωρύσ καμύα ϋνδειξη προϋλευςησ.

ΣΟ ΑΤΝΗΘΙΣΟ, Ψ ΤΝΗΘΨ
Η επανεμφϊνιςη τησ επιθεώρηςησ Bizarre αποδεικνϑει ακϐμα πιο
ξεκϊθαρα απϐ ϊλλεσ παρϐμοιεσ εκδϐςεισ την ολοκληρωτικό φθορϊ μιασ πνευματικόσ ςτϊςησ που ονομαζϐταν, γϑρω ςτα 1920,
“νϋο πνεϑμα”.
Όταν, μετϊ την οριςτικό εξϊντληςη των δημιουργικών ςυνειςφορών ενϐσ κινόματοσ ιδεών, οι ύδιεσ οι εμπορικϋσ εκμεταλλεϑςεισ
αυτοϑ του κινόματοσ, οι οπούεσ εύναι φυςικϊ πιο ικανϋσ να επιβιώςουν για κϊποιο χρονικϐ διϊςτημα, καταλόγουν ςτην εξαπϊτηςη ωσ προσ το εμπόρευμα, οφεύλουμε να διαπιςτώςουμε ϐτι το
ϐριο ϋχει ξεπεραςτεύ.
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Η διαφόμιςη τησ επιθεώρηςησ Bizarre, για να μην ποϑμε τύποτα
ςχετικϊ με τον τύτλο τησ, προβϊλλει το αςυνόθιςτο (”Αςυνόθιςτα
κεύμενα, φωτογραφύεσ και ντοκουμϋντα”, αναφϋρει η διαφόμιςη
του εκδϐτη Πωβϋρ), δηλαδό εκεύνη την ιδϋα τησ ομορφιϊσ που
αναγγϋλθηκε απϐ μια περύφημη διατϑπωςη του Απολλιναύρ η οπούα δεν ϋχει χϊςει ςόμερα, απϐ οριςμϋνεσ ϊλλεσ πλευρϋσ, κϊθε
ενεργό αξύα: “Η ϋκπληξη εύναι το ιςχυρϐτερο νϋο κύνητρο”.
Τπϊρχει κϊτι ςυγκινητικϐ ςτισ προςπϊθειεσ αυτών των φτωχών
ανθρώπων που εκμεταλλεϑονται εδώ και τϐςο πολϑ καιρϐ την
ύδια φλϋβα, χρηςιμοποιώντασ πϊντα τον ύδιο τρϐπο για να εκπλόςςουν. Οι ςχϋςεισ τουσ με ϋνα οριςμϋνο κοινϐ θυμύζουν ταυτϐχρονα τη διακύνηςη ναρκωτικών (ο εθιςμϐσ ςε οριςμϋνα ευφυολογόματα, η ςυνόθεια που δημιουργεύ την ανϊγκη) και την αδϋξια ευγϋνεια των επαρχιακών ςαλονιών (“Με εκπλόξατε πολϑ. Η
εικοςτό επανϊληψη του λογοπαύγνιοϑ ςασ εύναι πϊντα εξύςου
εκπληκτικό…”). Πϊςχουν απϐ ϋναν φετιχιςμϐ του αςυνόθιςτου,
τον οπούο πρϋπει πρώτα απ’ ϐλα να αναγνωρύςουν. Οι υπϐλοιπεσ
ομορφιϋσ και τα δεινϊ του κϐςμου, οι αλόθειεσ του, οι παραδοξϐτητϋσ του, τουσ αφόνουν εντελώσ αδιϊφορουσ. Καθετύ που δεν
εύναι το αναμενόμενο αςυνόθιςτο δεν εύναι τύποτα.
Ϊχουμε όδη επιςημϊνει ϐτι ϐλα τα “νϋα” ϋργα που λανςαρύςτηκαν
με τυμπανοκρουςύεσ απϐ τουσ υποςτηρικτϋσ αυτοϑ του ςκονιςμϋνου και νεκροφαγικοϑ πνεϑματοσ ςυνιςτοϑςαν ςτην πραγματικϐτητα την εκταφό ϊγνωςτων ςτρατιωτών τησ λογοτεχνύασ τησ
περιϐδου πριν τον “μεγϊλο πϐλεμο”: η τρελό Νύχτα του Ξενοδοχεύου Ροζ, τησ οπούασ ο ςυγγραφϋασ όταν εβδομόντα τριών ετών,
ό Ο Κλϋφτησ, που ανακαλϑφθηκε απϐ τον ύδιο εκδϐτη Πωβϋρ, του
οπούου ο ςυγγραφϋασ ϋχει πεθϊνει εδώ και πϊνω απϐ τριϊντα
χρϐνια. Αν ο Μωρύσ Λεμπλϊν εύχε παραμεύνει ακϐμα ανϋκδοτοσ, θα
μασ τον αποκϊλυπταν ςόμερα, υπϐ το φωσ του Ζεν και τησ Γνώςησ, ωσ τον δημιουργϐ του ςημαντικϐτερου ϋργου του 20 ου αιώνα.
ε αυτϐ το τεϑχοσ 1 του Bizarre μπορεύ κανεύσ να διαβϊςει, ωσ
ιδιαύτερα ενδεικτικϐ, εκεύνο το ϊρθρο ϐπου ο ϋνασ απϐ τουσ ςυντϊκτεσ του πιςτεϑει ϐτι πρωτοτυπεύ παρουςιϊζοντασ την κριτικό μιασ ταινύασ που εύδε ςε ϐνειρο. Αυτό η αφόγηςη αποκαλϑπτει
πρώτα απ’ ϐλα την εξαιρετικό ϋνδεια ακϐμα και των ύδιων των
ονεύρων αυτών των ανθρώπων, ονεύρων που μοιϊζουν με τισ πιο
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ανιαρϋσ ταινύεσ του τϋλουσ του βωβοϑ Κινηματογρϊφου. Και φανερώνει επύςησ με ποιεσ αντιδραςτικϋσ προθϋςεισ καταδικϊζουν
τον ςημερινϐ εμπορικϐ Κινηματογρϊφο.
Ϊνασ ϊλλοσ, που αναμφύβολα δεν ϋχει ςυναναςτραφεύ ποτϋ παρϊ
μϐνο με νεαροϑσ κινηματογραφϐφιλουσ, υποςτηρύζει αφελώσ
ςχετικϊ με την τελευταύα ταινύα του Νταςϋν ϐτι ςτην κοινωνύα
ϐπου βριςκϐμαςτε ϋνασ εγκληματύασ ϋχει αντικειμενικϊ μεγαλϑτερη επαναςτατικό αξύα απϐ ϋναν αςτυνομικϐ ό ϋναν ςτρατιωτικϐ!
Μϐνο κϊποιοσ που ϋρχεται απϐ πολϑ μακριϊ, για παρϊδειγμα ϋνασ
ϋποικοσ του νϐτιου ϊκρου του Μαρϐκου που δεν ϋχει διαβϊςει
παρϊ μϐνο τον μακαρύτη Πωλ Σςακ, θα ϋνιωθε μια, φευγαλϋα ϋςτω, εντϑπωςη του αςυνόθιςτου διαβϊζοντασ το Bizarre.
Με εξαύρεςη αυτό την ακραύα υπϐθεςη, κανϋνασ δεν μπορεύ να
βρει ςτο Bizarre οτιδόποτε που θα μποροϑςε να εύναι, ϋςτω και
ςε πολϑ μικρϐ βαθμϐ, εκπληκτικϐ –δηλαδό νϋο.

ΟΛΟΕΝΑ ΠΙΟ ΠΟΛΤΣΙΜΟ
Καθώσ ϐλεσ οι οργανωμϋνεσ λετριςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ εκτϐσ
τησ Γαλλύασ ϋχουν ςταματόςει επύ του παρϐντοσ, το Potlatch παραμϋνει αυτό τη ςτιγμό η μοναδικό περιοδικό ϋκδοςη του κινόματοσ. Εξ ου και ο νϋοσ υπϐτιτλϐσ του.

Ο ΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗ
Σο βρϊδυ τησ 13ησ Ιουλύου, ςτο καφϋ “Βοναπϊρτησ” τησ Ζερμαύνντε-Πρε, ο Μωχϊμεντ Νταχοϑ βρϋθηκε τυχαύα μπροςτϊ ςτον Ελβετϐ Λιαρντϐν, ϋναν απϐ τουσ ιδρυτϋσ, τον Οκτώβριο του 1954,
του ελβετικοϑ πρώην Σμόματοσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ.
Φωρύσ να καθυςτερόςει, ο Νταχοϑ ϋςυρε τον προβοκϊτορα μϋχρι
τον δρϐμο και ϊρχιςε να τον χτυπϊει.
Ο Λιαρντϐν, αφοϑ φώναξε ανώφελα μπροςτϊ ςε αρκετϋσ εκατοντϊδεσ μϊρτυρεσ ϐτι η ευθϑνη για τα γεγονϐτα του Νοεμβρύου
του 1954 ανόκει ςε κϊποιουσ ϊγνωςτουσ απϐντεσ Ελβετοϑσ, αναζότηςε τη ςωτηρύα του ςτη διαφυγό.

– 156 –

Ο Μωχϊμεντ Νταχοϑ ρύχτηκε ςτο κατϐπι του, και θα τον εύχε ςύγουρα προφτϊςει ςτη γωνύα τησ λεωφϐρου Ζερμαύν, αν ο Λιαρντϐν δεν ϋθετε τον εαυτϐ του υπϐ την προςταςύα των αςτυνομικών που παρακολουθοϑςαν ςε αυτϐ το μϋροσ την ομαλό εξϋλιξη τησ εθνικόσ γιορτόσ τουσ.
Αφοϑ κατϋφυγε ςτο αςτυνομικϐ τμόμα τησ οδοϑ Αβαεύου, ϐπου
εύχε προςπαθόςει μϊταια να πετϑχει τη φυλϊκιςη του Νταχοϑ, ο
Λιαρντϐν αρνόθηκε κατηγορηματικϊ να βγει απϐ εκεύ φοβοϑμενοσ ϋνα νϋο κακϐ ςυναπϊντημα.
Μόπωσ βρύςκεται ακϐμα εκεύ ςόμερα, ϋχοντασ βρει τελικϊ τον
δρϐμο του και την κοινωνικό του καριϋρα;

Ο ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Καθώσ ϋχουμε αντιληφθεύ πϐςο ενδιαφϋρεται το μορφωμϋνο κοινϐ για τα διϊφορα επαγγϋλματα των ςυγγραφϋων που αναφϋρονται ςτην επικεφαλύδα κϊθε ςϑγχρονου μυθιςτορόματοσ τησ
μϐδασ, θεωροϑμε χρόςιμο για την καλό μασ φόμη να δημοςιεϑςουμε ϋναν ςυλλογικϐ, και επομϋνωσ πιο πλοϑςιο, κατϊλογο των
επαγγελμϊτων που ϋχουν αςκηθεύ περιςταςιακϊ απϐ τουσ πιο
εξϋχοντεσ θεωρητικοϑσ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ:
Διερμηνϋασ, κουρϋασ, τηλεφωνητόσ, ερευνητόσ ςτατιςτικών ςτοιχεύων, πλϋκτησ, ρεςεψιονύςτ, πυγμϊχοσ, υπϊλληλοσ γραφεύου,
μεςύτησ ακινότων, λαντζϋρησ, πλαςιϋ, ταχυδρϐμοσ, κυνηγϐσ ςτην
Αφρικό, δακτυλογρϊφοσ, κινηματογραφιςτόσ, τορναδϐροσ, φροντιςτόσ, ανειδύκευτοσ εργϊτησ, γραμματϋασ, ςφαγϋασ, μπϊρμαν,
εργϊτησ ςε κονςερβοποιεύο ςαρδελών.

Η ΣΑΓΟΝΑ ΠΟΤ ΞΕΦΕΙΛΙΕ ΣΟ ΠΟΣΗΡΙ
Θα όταν παρϊδοξο να πιςτεϑουμε ϐτι ο κομμουνιςτικϐσ τϑποσ
ςτη Γαλλύα χρηςιμοποιεύται για επαναςτατικό προπαγϊνδα, ό
ϋςτω και μϐνο για την επικϑρωςη μιασ ςυνεποϑσ πολιτικόσ.
Ψςτϐςο, δεν μπορεύ παρϊ να εκπλόςςεται κανεύσ διαβϊζοντασ
ςτην Κυριακϊτικη Humanité τησ 28ησ Αυγοϑςτου 1955 το ϊρθρο
που αφιερώνει ο Αντρϋ Βερντϋ ςτον Πικϊςο και ςτον Κλουζϐ, και
το οπούο ανϋρχεται ςτα ακϐλουθα ϑψη: “οβαρϐσ και ωραύοσ ςαν
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ϊγαλμα τησ Αρχαιϐτητασ, ο Ντομινγκύν φοροϑςε την πολϑχρωμη
φωτεινό ενδυμαςύα του. Σρεισ ϊνδρεσ παρευρύςκονταν ςτην παραδοςιακό προςευχό: ο Πικϊςο, ο Κλουζϐ και ο γυμναςτόσ τοϑ
Ντομινγκύν. Για τουσ δϑο πρώτουσ, όταν ϋνα προνϐμιο που παραχωρεύται ςπϊνια […]. Ο Πικϊςο και ο Κλουζϐ παρϋμειναν προσ
ςτιγμό ςιωπηλού: Η ΜΤΣΙΚΗ ΣΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΔΨΜΑΣΙΟΤ
ΠΟΤ ΕΙΦΕ ΜΕΣΑΣΡΑΠΕΙ Ε ΠΑΡΕΚΚΛΗΙ ΣΟΤ ΤΝΕΠΑΙΡΝΕ.
Ιερουργϐσ και πιςτϐσ, ο Ντομινγκύν ϋκανε το ςημεύο του ςταυροϑ… κ.λπ.”
Ανακϑπτει το ερώτημα: πρϋπει να θεωρόςουμε τον Πικϊςο και
τον Κλουζϐ, απϐ ηθικό ϊποψη, ωσ θλιβερϊ ψοφύμια που θα όταν
καλϐ να μεταφερθοϑν ςε κϊποιον χώρο επεξεργαςύασ ζωικών αποβλότων –ό μόπωσ τον Αντρϋ Βερντϋ ωσ προβοκϊτορα;
Και ςε κϊθε περύπτωςη, η ανεξϋλεγκτη δημοςύευςη τϋτοιων
ςκουπιδιών ςε μια εβδομαδιαύα εφημερύδα που διαβϊζεται ςε
μεγϊλο βαθμϐ απϐ την εργατικό τϊξη δεν μπορεύ, για να χρηςιμοποιόςουμε ϋναν ϐρο που ϋφερε πρϐςφατα ςτη μϐδα ο αρτρ, να
απελπύςει την Μπιγιανκούρ πιο ϑπουλα απϐ τα δημοςιεϑματα τησ
Aurore ό τησ Combat;
Για το Potlatch:
Βϋρα, Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν,
Μ. Νταχοϑ, Ντεμπϐρ, Λ.Ρανκύν, Υιγιϐν

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

13 Οκτωβρύου 1955

23
Σεύχοσ 23 – 13 Οκτωβρύου 1955

ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΠΡΟ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΨΝ TIMES
Sir,
The Times has just announced the projected demolition of the
Chinese quarter in London.
We protest against such moral ideas in town-planning, ideas
which must obviously make England more boring than it has in
recent years already become.
The only pageants you have left are a coronation from time to
time, an occasional royal marriage which seldom bears fruit;
nothing else. The disappearance of pretty girls, of good family
especially, will become rarer and rarer after the razing of
Limehouse. Do you honestly believe that a gentleman can amuse
himself in Soho?

– 159 –

We hold that the so-called modern town-planning which you
recommend is fatuously idealistic and reactionary. The sole end of
architecture is to serve the passions of men.
Anyway, it is inconvenient that this Chinese quarter of London
should be destroyed before we have the opportunity to visit it and
carry out certain psychogeographical experiments we are at
present undertaking.
Finally, if modernisation appears to you, as it does to us, to be
historically necessary, we would counsel you to carry your
enthusiasm into areas more urgently in need of it, that is to say, to
your political and moral institutions.
Yours faithfully,
for “l’Internationale lettriste”:
Michèle Bernstein, G.-E. Debord, Gil J. Wolman
(Κϑριε,
Οι Times μϐλισ ανόγγειλαν το ςχϋδιο κατεδϊφιςησ τησ κινϋζικησ
ςυνοικύασ του Λονδύνου.
Καταγγϋλλουμε αυτό την ηθικιςτικό επιχεύρηςη τησ πολεοδομύασ
που τεύνει προφανώσ να καταςτόςει την Αγγλύα ακϐμα πιο πληκτικό απ’ ϐςο ϋχει όδη γύνει πρϐςφατα.
Σα μϐνα θεϊματα που ςασ απομϋνουν εύναι μια ςτϋψη απϐ καιρϐ
ςε καιρϐ, και οι ςυχνϐτεροι αλλϊ γενικϊ ανεπιτυχεύσ αρραβώνεσ
των πρώτων κυριών του Βαςιλεύου. Οι εξαφανύςεισ ϐμορφων νεαρών κοριτςιών, απϐ καλϋσ οικογϋνειεσ ςυν τοισ ϊλλοισ, θα γύνουν
ϐλο και πιο ςπϊνιεσ μετϊ την εξαφϊνιςη του Λϊιμχαουζ. Πιςτεϑετε ϐτι ϋνασ τζϋντλεμαν μπορεύ να διαςκεδϊζει ςτο ϐχο;
Θεωροϑμε βλακωδώσ ιδεαλιςτικό και αντιδραςτικό την υποτιθϋμενη μοντϋρνα πολεοδομύα που προτεύνετε. Ο μοναδικϐσ ρϐλοσ
τησ αρχιτεκτονικόσ εύναι να υπηρετεύ τα ανθρώπινα πϊθη.
ε κϊθε περύπτωςη, εύναι ανϊρμοςτο να καταςτραφεύ αυτό η κινϋζικη ςυνοικύα του Λονδύνου προτοϑ μασ δοθεύ η ευκαιρύα να την
επιςκεφτοϑμε και να πραγματοποιόςουμε εκεύ οριςμϋνα πειρϊ– 160 –

ματα προσ την κατεϑθυνςη των ψυχογεωγραφικών ερευνών που
διεξϊγουμε.
Σϋλοσ, αν ο εκςυγχρονιςμϐσ ςϊσ φαύνεται, ϐπωσ και ς’ εμϊσ, ιςτορικϊ αναγκαύοσ, ςασ ςυνιςτοϑμε θερμϊ να τον εφαρμϐςετε ςτουσ
πιο επεύγοντεσ τομεύσ, δηλαδό ςτουσ πολιτικοϑσ και ηθικοϑσ θεςμοϑσ ςασ.
Δεχθεύτε, Κϑριε, τη διαβεβαύωςη τησ βαθϑτατησ εκτύμηςόσ μασ.
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ)

ΖΗΣΨ Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΑ
Λύγεσ μϋρεσ μετϊ την αποςτολό αυτόσ τησ διαμαρτυρύασ μαθαύνουμε απϐ την Ιςπανύα ϐτι η φρανκικό πολεοδομύα, καθοδηγοϑμενη απϐ τισ ύδιεσ ηθικιςτικϋσ προθϋςεισ, καταςτρϋφει την κινϋζικη ςυνοικύα τησ Βαρκελώνησ, ςτην οπούα ϋχει όδη προκαλϋςει
φοβερϊ ρόγματα. ε αντύθεςη με την κινϋζικη ςυνοικύα του Λονδύνου, η “Barrio Chino” τησ Βαρκελώνησ ονομϊςτηκε ϋτςι για
καθαρϊ ψυχογεωγραφικοϑσ λϐγουσ, και κανϋνασ Κινϋζοσ δεν κατοικοϑςε ποτϋ εκεύ.

ΜΕΨ ΣΗ ΕΤΡΨΠΗ
Ο Ζακ Υιγιϐν αντικαθιςτϊ ςτη διεϑθυνςη του Potlatch τον Μωχϊμεντ Νταχοϑ που ετοιμϊζεται να φϑγει απϐ το Παρύςι για απροςδιϐριςτο χρονικϐ διϊςτημα, με κατεϑθυνςη προσ τα Νοτιο-νοτιοανατολικϊ.

ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΣΡΟΜΟΤ
τισ 20 επτεμβρύου, μια λετριςτικό ςυνεδρύαςη αποφϊςιςε να
φτιϊξει με ςχϋδια και μακϋτεσ το υπϐδειγμα ενϐσ “ςπιτιοϑ του
τρϐμου”. Σο θϋμα αυτόσ τησ ϊςκηςησ τονύζει επαρκώσ ϐτι δεν
πρϐκειται να αποςκοπεύ ςε μια οποιαδόποτε οπτικό αρμονύα. Θα
πρϋπει να ςημειωθεύ ωςτϐςο ϐτι αν και αυτϐ το ςπύτι εξετϊζεται
ςυνειδητϊ ςε ςυνϊρτηςη με ϋνα απλϐ ςυναύςθημα, ο ςχεδιαςμϐσ
του οφεύλει να λϊβει υπϐψη τισ ςυναιςθηματικϋσ αποχρώςεισ που
εύναι κατϊλληλεσ για διϊφορεσ καταςτϊςεισ οι οπούεσ μπορεύ να
απαιτοϑν μια τρομακτικό ατμϐςφαιρα.
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ΣΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Ο Αλεξϊντερ Σρϐκκι, μϋχρι ςόμερα αρχιςυντϊκτησ τησ επιθεώρηςησ Merlin τησ Αγγλο-αμερικανικόσ πρωτοπορύασ, παραιτόθηκε
απϐ αυτό τη θϋςη για να επιβεβαιώςει την προςχώρηςό του ςτο
πρϐγραμμα τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ. Ειδοπούηςε αμϋςωσ ϐλουσ
τουσ φύλουσ του να επιλϋξουν, και προχώρηςε αποφαςιςτικϊ ςε
πολλϋσ αναγκαύεσ ρόξεισ.

Ο ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΦΑΡΣΗ
Η ςυλλογικό δημιουργύα ενϐσ ψυχογεωγραφικοϑ ςχεδύου του
Παριςιοϑ και των περιχώρων του ςυνεχύςτηκε ενεργϊ επύ ϋνα
μόνα, μϋςω διϊφορων παρατηρόςεων και διαπιςτώςεων (Μπυτω-Κϊιγ, Ϋπειροσ Αντύκρημνο, Νεκροτομεύο, Ψμπερβιγιϋ, ϋρημοσ
του Ρετζ).
Αποςπάςματα επιςτολήσ ςε έναν βέλγο ςύντροφο
ςτισ 14 επτεμβρίου 1955
…Σην ύδια εβδομϊδα, που όταν αναμφιςβότητα λογοτεχνικό, μασ
ϋςτειλαν την επιθεώρηςη Phantomas, που εύναι βλακώδησ, και
ϋπεςε ςτα χϋρια μασ το τελευταύο τεϑχοσ του Temps Mêlés. Αυτό η
επιθεώρηςη εύναι κατώτερη απϐ καθετύ που φανταζϐμουν. Σο
ύδιο και ο Αντρϋ Μπλαβιϋ. Εύναι ςχεδϐν απύςτευτο ϐτι γρϊφονται
τϋτοια πρϊγματα ςτην καρδιϊ του εικοςτοϑ αιώνα…
Όπωσ ο Μπλαβιϋ επεκτεύνει την καταςτροφικό επύδραςό του ςτο
Phantomas, κϊποιοσ Μιςϋλ Λακλϐ, που δουλεϑει ςτο Temps Mêlés,
δεν εύναι ϊλλοσ απϐ τον αρχιςυντϊκτη του Bizarre, του οπούου το
μεγϊλο τιρϊζ προορύζεται πιθανϐτατα για τισ Νοτιοδυτικϋσ επαρχύεσ μασ. Εύναι φανερϐ ϐτι υπϊρχει μια μαϑρη διεθνόσ τησ μαλακύασ, τησ οπούασ τουσ ηγϋτεσ αρχύζουμε να βλϋπουμε. Εξϊλλου, ϐλα
ϐςα ιςχυρύζεται ςχετικϊ με τον Κενώ μποροϑν να κολληθοϑν ςτον
τούχο με την πρώτη ευκαιρύα. Η εκμετϊλλευςη του Ζαρρϑ απϐ κϊποιουσ παταφυςικοϑσ εύναι τϐςο αιςχρό ϐςο και οι απϐπειρεσ
προςϊρτηςόσ του απϐ τουσ καθολικοϑσ. ε αυτϐ το πανϐραμα τησ
φριχτόσ αςημαντϐτητασ, τησ ηθικόσ αθλιϐτητασ, τησ ςκωροφαγωμϋνησ ςκϋψησ, πρϋπει να ειπωθεύ ϐτι ο Μπλαβιϋ αναμφύβολα
ξεχωρύζει: εύναι ο πιο ηλύθιοσ. Υυςικϊ, θα ςταματόςει να λαμβϊνει
το Potlatch. Ειδϊλλωσ θα μποροϑςε να δοθεύ η εντϑπωςη ϐτι ανα– 162 –

γνωρύζουμε τη νοημοςϑνη ενϐσ ανθρώπου ικανοϑ να εκδύδει τϋτοιεσ ποταπϐτητεσ. Φαύρομαι που δεν ςυναντηθόκαμε κατϊ την
τελευταύα επύςκεψό του ςτο Παρύςι: μϋςα ςε δϋκα λεπτϊ ςυζότηςησ, το ϊτομο αυτϐ θα εύχε ξεςκεπαςτεύ. Και εύναι πϊντα θλιβερϐ
να αναγκϊζεται κανεύσ να καταφεϑγει ςε προςβολϋσ, που μοιϊζουν ϐλεσ μεταξϑ τουσ, ϐπωσ μοιϊζουν ϐλοι αυτού οι ϊνθρωποι…
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ
Σηλεγράφημα που ςτάλθηκε ςτον κ. Υρανςίσ Πονζ
ςτισ 27 επτεμβρίου 1955
Ψ ΠΟΝΖ ΓΡΑΥΕΙ ΣΟ PREUVRES
ΚΑΘΑΡΜΑ Ε ΠΕΡΙΥΡΟΝΟΤΜΕ
Τπογεγραμμϋνο απϐ τη Λετριςτικό Διεθνό
Επιςτολή ςτον κ. Αντρέ ενμπενουά, ςυντάκτη τησ Monde
Κϑριε, διαβϊςαμε ςτη Le Monde τησ 28ησ επτεμβρύου τισ ςκϋψεισ
ςασ ςχετικϊ με τη ςϑλληψη του Ρομπϋρ Μπαρϊτ. Η αρκετϊ τολμηρό, και μϊλιςτα “νουϊρ”, ϊποψη που φαύνεται να ϋχετε για τη
δημοςιογραφύα μϊσ επιτρϋπει να πιςτεϑουμε ϐτι θα αποδεχϐςαςταν μεταξϑ “των κινδϑνων που ςυνιςτοϑν το μεγαλεύο αυτοϑ
του επαγγϋλματοσ” εκεύνον μιασ οφειλϐμενησ διϐρθωςησ –και
“αναμφύβολα προςωρινόσ”, ϐπωσ αναφϋρετε.
Δεχθεύτε, Κϑριε, τη διαβεβαύωςη τησ βαθιϊσ αποςτροφόσ που μασ
εμπνεϑςατε ςόμερα.
Μιςϋλ Μπερνςτϊιν, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ,
Φουϊν Υερνϊντεζ, Ζακ Υιγιϐν

ΓΙΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΡΑΥΗ
Οι λετριςτϋσ πραγματοπούηςαν μια πρώτη ενημερωτικό ςυνεδρύαςη για να ςυγκρατόςουν τισ φρϊςεισ που, γραμμϋνεσ με κιμωλύα
ό με κϊποιο ϊλλο μϋςο ςε ςυγκεκριμϋνουσ δρϐμουσ, ςυμπληρώνουν την εγγενό ςημαςύα αυτών των δρϐμων –ϐταν ϋχουν μια
τϋτοια ςημαςύα.
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Αυτϋσ οι επιγραφϋσ πρϐκειται να επεκτεύνουν τισ επιδρϊςεισ τουσ
μετϊ την ψυχογεωγραφικό μνεύα μϋχρι την πιο απλό ανατροπό.
Σα ακϐλουθα παραδεύγματα επιλϋχθηκαν πρώτα.
Για την οδϐ ωβϊζ (13ο διαμϋριςμα): “Αν δεν πεθϊνουμε εδώ θα
προχωρόςουμε παραπϋρα;” – για την οδϐ Ψμπερβιγιϋ (18ο-19ο):
“Η επανϊςταςη τη νϑχτα.” – για την οδϐ Μπενουϊ (6ο): “Σο παζϊρι αυτοκινότων, που λϋγεται ϐτι εύναι υπϋροχο, δεν φτϊνει ωσ
εδώ.” – για την οδϐ Λομϐν (5ο): “Επωφεληθεύτε απϐ την αμφιβολύα.” – για την οδϐ εβρϋν (5ο): “Γυναύκεσ για τουσ Καβϑλουσ.”

ΦΕΔΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΞΨΡΑΪΜΨΝ
ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΠΑΡΙΙΟΤ
Οι λετριςτϋσ που όταν παρϐντεσ ςτισ 26 επτεμβρύου πρϐτειναν
απϐ κοινοϑ τισ λϑςεισ που αναφϋρονται εδώ για διϊφορα πολεοδομικϊ προβλόματα που ανϋκυψαν τυχαύα απϐ τη ςυζότηςη. Εφιςτοϑν την προςοχό ςτο γεγονϐσ ϐτι δεν εξετϊςτηκε καμύα
καταςκευαςτικό πτυχό, καθώσ η εκκαθϊριςη του εδϊφουσ θεωρόθηκε απϐ ϐλουσ ωσ το πιο επιτακτικϐ ζότημα.
Να ανούγει το μετρϐ τη νϑχτα, μετϊ το τϋλοσ τησ κυκλοφορύασ
των ςυρμών. Να παραμϋνουν οι διϊδρομοι και οι ρϊγεσ αχνϊ φωτιςμϋνεσ με αμυδρϊ διακοπτϐμενα φώτα.
Με την κατϊλληλη διευθϋτηςη των κλιμακοςταςύων, και με τη
δημιουργύα γεφυρών ϐπου εύναι αναγκαύο, να ανούγουν οι ςτϋγεσ
του Παριςιοϑ για περιπϊτουσ.
Να μϋνουν ανοιχτϋσ οι πλατεύεσ τη νϑχτα. Να διατηροϑνται ςκοτεινϋσ. (ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ϋνασ ςταθερϐσ αμυδρϐσ φωτιςμϐσ μπορεύ να δικαιολογεύται για ψυχογεωγραφικοϑσ λϐγουσ.)
Να εξοπλιςτοϑν οι φανοςτϊτεσ ϐλων των δρϐμων με διακϐπτεσ· ο
φωτιςμϐσ να εύναι ςτη διϊθεςη του κοινοϑ.
Για τισ εκκληςύεσ, τϋςςερισ διαφορετικϋσ λϑςεισ προτϊθηκαν, και
αναγνωρύςτηκαν ωσ βϊςιμεσ μϋχρι να κριθοϑν μϋςω του πειραματιςμού, που θα οδηγόςει γρόγορα ςτην επικρϊτηςη τησ καλϑτερησ:
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Ο Γ.-Ε. Ντεμπϐρ δηλώνει υπϋρμαχοσ τησ ολοςχεροϑσ καταςτροφόσ των θρηςκευτικών κτιρύων ϐλων των δογμϊτων. (Να μη μεύνει κανϋνα ύχνοσ τουσ, και να χρηςιμοποιηθεύ ο χώροσ.)
Ο Ζιλ Ζ. Βολμϊν προτεύνει να διατηρηθοϑν οι εκκληςύεσ, εκκενώνοντϊσ τισ απϐ οποιαδόποτε θρηςκευτικϐ νϐημα. Να αντιμετωπιςτοϑν ςαν ςυνηθιςμϋνα κτύρια. Να επιτραπεύ ςτα παιδιϊ να παύζουν εκεύ.
Η Μιςϋλ Μπερνςτϊιν ζητϊει να καταςτραφοϑν εν μϋρει οι εκκληςύεσ, ϋτςι ώςτε τα ερεύπια που θα απομεύνουν να μη φανερώνουν
πια τον αρχικϐ προοριςμϐ τουσ (ο Πϑργοσ του Ιακώβου, ςτη λεωφϐρο εβαςτουπϐλεωσ, θα όταν ϋνα τυχαύο παρϊδειγμα). Η ιδανικό λϑςη θα όταν να ιςοπεδώνεται πλόρωσ η εκκληςύα και να
ανοικοδομοϑνται ερεύπια ςτη θϋςη τησ. Η λϑςη που προτεύνεται
αρχικϊ επιλϋγεται μϐνο για λϐγουσ οικονομύασ.
Ο Ζακ Υιγιϐν, τϋλοσ, επιθυμεύ τον μεταςχηματιςμϐ των εκκληςιών ςε ςπύτια του τρόμου. (Να χρηςιμοποιηθεύ η ςημερινό ατμϐςφαιρϊ τουσ, εντεύνοντασ τισ επιδρϊςεισ πανικοϑ που ϋχει.)
Όλοι ςυμφωνοϑν να απορριφθοϑν οι αιςθητικϋσ αντιρρόςεισ, να
κλεύςουν τα ςτϐματα των θαυμαςτών τησ πϑλησ τησ αρτρ. Η ομορφιϊ, όταν δεν αποτελεύ υπόςχεςη ευτυχύασ, πρϋπει να καταςτρϋφεται. Και τι παριςτϊνει καλϑτερα τη δυςτυχύα απϐ αυτϐ το
εύδοσ μνημεύου που ϋχει ανεγερθεύ ςε ϐλα ϐςα δεν ϋχουν ακϐμα
κυριαρχηθεύ μϋςα ςτον κϐςμο, ςτο μεγϊλο απϊνθρωπο περιθώριο
τησ ζωόσ;
Να διατηρηθοϑν οι ςταθμού ϐπωσ εύναι. Η αρκετϊ ςυγκινητικό
αςχόμια τουσ ςυμβϊλλει πολϑ ςτην ατμϐςφαιρα του περϊςματοσ
που προκαλεύ την ανεπαύςθητη ϋλξη αυτών των κτιρύων. Ο Ζιλ Ζ.
Βολμϊν ζητϊει να αφαιρεθοϑν ό να παραποιηθοϑν αυθαύρετα ϐλεσ οι ενδεύξεισ ςχετικϊ με τισ αναχωρόςεισ (προοριςμού, δρομολϐγια κ.λπ.). Αυτϐ για να ενθαρρυνθεύ η περιπλϊνηςη. Μετϊ απϐ
ζωηρό ςυζότηςη, η αντύρρηςη που εύχε διατυπωθεύ εγκαταλεύπεται και το ςχϋδιο γύνεται αποδεκτϐ χωρύσ επιφυλϊξεισ. Να ενιςχυθεύ η ηχητικό ατμϐςφαιρα των ςταθμών με τη μετϊδοςη ηχογραφόςεων που προϋρχονται απϐ πολλοϑσ ϊλλουσ ςταθμοϑσ
–και απϐ κϊποια λιμϊνια.
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Κατϊργηςη των νεκροταφεύων. Ολοςχερόσ αφανιςμϐσ των πτωμϊτων και των ενθυμύων αυτοϑ του εύδουσ: οϑτε ςτϊχτεσ οϑτε
λεύψανα. (Εφιςτϊται προςοχό ςτην αντιδραςτικό προπαγϊνδα
που εκφρϊζει, μϋςω του πιο αυτϐματου ςυνειρμοϑ ιδεών, αυτό η
απεχθόσ επιβύωςη ενϐσ παρελθϐντοσ αλλοτρύωςησ. Μπορεύ κανεύσ
να δει ϋνα νεκροταφεύο χωρύσ να ςκεφτεύ τον Μωριϊκ, τον Ζιντ,
τον Εντγκϊρ Υωρ;)
Κατϊργηςη των μουςεύων, και διανομό των καλλιτεχνικών αριςτουργημϊτων ςτα μπαρ (το ϋργο του Υιλύπ ντε αμπϋν ςτα αραβικϊ καφϋ τησ οδοϑ Ξαβιϋ-Πριβϊ, η τϋψη, του Νταβύντ, ςτο
Βαρϋλι τησ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ).
Ελεϑθερη απεριϐριςτη πρϐςβαςη ϐλων ςτισ φυλακϋσ. Δυνατϐτητα τουριςτικόσ διαμονόσ εκεύ. Καμύα διϊκριςη μεταξϑ επιςκεπτών
και καταδύκων. (Για να ενιςχυθεύ το χιοϑμορ τησ ζωόσ, επιλεγμϋνοι με κλόρο δώδεκα φορϋσ τον χρϐνο, οι επιςκϋπτεσ θα μποροϑςαν να ςυλλαμβϊνονται και να καταδικϊζονται ςε μια πραγματικό ποινό. Αυτϐ για να δοθεύ πεδύο ςτουσ ηλύθιουσ που ϋχουν
απϐλυτη ανϊγκη να διατρϋχουν ϋναν ανιαρϐ κύνδυνο: ςτουσ ςημερινοϑσ ςπηλαιολϐγουσ, για παρϊδειγμα, και ςε ϐλουσ εκεύνουσ
των οπούων η ανϊγκη για παιχνύδι ςυμβιβϊζεται με τϐςο φτηνϋσ
απομιμόςεισ.)
Σα μνημεύα, απϐ την αςχόμια των οπούων δεν μπορεύ να αντληθεύ
κανϋνα ϐφελοσ (ϐπωσ το Μικρϐ ό το Μεγϊλο Παλϊτι), θα πρϋπει
να δώςουν τη θϋςη τουσ ςε ϊλλεσ καταςκευϋσ.
Αφαύρεςη των εναπομεύναντων αγαλμϊτων, των οπούων η ςημαςύα εύναι ξεπεραςμϋνη –των οπούων οι ενδεχϐμενεσ αιςθητικϋσ
ανακαινύςεισ ϋχουν καταδικαςτεύ απϐ την ιςτορύα πριν την εφαρμογό τουσ. Ο ρϐλοσ των αγαλμϊτων θα μποροϑςε να διευρυνθεύ
επωφελώσ –ςτη διϊρκεια των τελευταύων χρϐνων τουσ– με την
αλλαγό των τύτλων και των επιγραφών των βϊθρων, εύτε με μια
πολιτικό ϋννοια (Σύγρη η επονομαζόμενη Κλεμανςώ, ςτα Ηλϑςια
Πεδύα) εύτε με μια παραπλανητικό ϋννοια (Διαλεκτικό αφιϋρωςη
ςτον πυρετό και ςτην κινύνη, ςτη διαςταϑρωςη τησ λεωφϐρου
Μιςϋλ και τησ οδοϑ Κοντ· Σα μεγϊλα βϊθη, ςτην πλατεύα του προαυλύου ςτο Ιλ ντε λα ιτϋ).
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Να ςταματόςει η αποβλϊκωςη του κοινοϑ απϐ τισ ςημερινϋσ ονομαςύεσ των δρϐμων. Να απαλειφθοϑν οι δημοτικού ςϑμβουλοι, οι
αντιςταςιακού, οι Αιμύλιοι και οι Εδουϊρδοι (55 δρϐμοι ςτο Παρύςι), οι Μπιγκϐ, οι Γκαλιφϋ, και γενικϐτερα ϐλα τα αιςχρϊ ονϐματα
(οδϐσ Ευαγγελύου).
χετικϊ με αυτϐ, ιςχϑει περιςςϐτερο απϐ ποτϋ η ϋκκληςη που διατυπώθηκε ςτο τεϑχοσ 9 του Potlatch για τη μη αναγνώριςη τησ
λϋξησ ϊγιοσ ςτα τοπωνϑμια.

Η ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ ΣΗ ΜΟΔΑ
Σι θα κϊνετε αν κϊποια ακροδεξιϊ ςτρατιωτικϊ ςτοιχεύα διακινδυνεϑςουν ϋνα πραξικϐπημα, για το οπούο οι αυξανϐμενεσ δυςχϋρειεσ τησ γαλλικόσ αποικιοκρατύασ δημιουργοϑν ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ τον τελευταύο καιρϐ;

Αρχιςυντϊκτησ: Ζ. Υιγιϐν, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

24 Νοεμβρύου 1955

24

Σεύχοσ 24 – 24 Νοεμβρύου 1955

ΟΞΤΔΕΡΚΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗ ΠΡΨΣΟΠΟΡΙΑ
ΣΑ ΣΕΛΗ ΣΟΤ 1955
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
το Παρύςι, ςυνιςτϊται επύ του παρϐντοσ η επύςκεψη: ςτο Αντύκρημνο (ςτην Ϋπειρο)· ςτην κινϋζικη ςυνοικύα· ςτην εβραώκό ςυνοικύα· ςτην Μπυτ-ω-Κϊιγ (ςτον λαβϑρινθο)· ςτην Ψμπερβιγιϋ
(τη νϑχτα)· ςτισ πλατεύεσ του 7ου διαμερύςματοσ· ςτο Ιατροδικαςτικϐ Ινςτιτοϑτο· ςτην οδϐ Ντωφύν (Νελ)· ςτο Μπιτ ομϐν (παιχνύδι)· ςτη ςυνοικύα Μερρύ· ςτο πϊρκο Μονςϐ· ςτη νηςύδα Λουύ
(ςτο νηςύ)· ςτην Πιγκϊλ· ςτην Αλ (οδϐσ Ντενύ, οδϐσ Ζουρ)· ςτην
ευρωπαώκό ςυνοικύα (ανϊμνηςη)· ςτην οδϐ ωβϊζ.
Δεν ςυνιςτϊται ςε καμύα περύπτωςη η επύςκεψη: ςτο 6 ο και ςτο
15ο διαμϋριςμα· ςτισ μεγϊλεσ λεωφϐρουσ· ςτο Λουξεμβοϑργο·
ςτα Ηλϑςια Πεδύα· ςτην πλατεύα Μπλανσ· ςτη Μονμϊρτρη· ςτη
τρατιωτικό χολό· ςτην πλατεύα Δημοκρατύασ· ςτην Ετουϊλ και
ςτην Όπερα· ςε ολϐκληρο το 16ο διαμϋριςμα.
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ΠΟΙΗΗ
Η ςχεδϐν ολοςχερόσ εξαφϊνιςη αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ, με τη
μορφό που την γνωρύζαμε απϐ τισ απαρχϋσ τησ, εξαφϊνιςη που
ςυνδϋεται προφανώσ με τον ςυνεχό μαραςμϐ τησ αιςθητικόσ, εύναι ϋνα απϐ τα πιο ςημαντικϊ φαινϐμενα που ςυμβαύνουν μπροςτϊ ςτα μϊτια μασ. Σα τελευταύα χρϐνια, η ονοματοποιητικό πούηςη και η νεοκλαςικό πούηςη εξϋφραςαν ταυτϐχρονα την πλόρη
απαξύωςη αυτοϑ του προώϐντοσ.
Παρϊ τη φυςιολογικό πρϐςδεςη μιασ ετοιμοθϊνατησ κοινωνύασ
ςε ςαπιςμϋνεσ εκφρϊςεισ, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι μια ςοβαρό
επιθεώρηςη ςόμερα δεν τολμϊει πια να δημοςιεϑει ποιόματα.
Όταν το επιχειρεύ, με προφανεύσ ενοχϋσ (δεύτε ϋνα του Μπουςϋ
ςτο τεϑχοσ 117 των Temps Modernes), τα αποτελϋςματα μιλϊνε
απϐ μϐνα τουσ.
το ϐνομα τησ προοδευτικόσ ανανϋωςησ των Κοπϋ-Λαμαρτύν, ο
Γκυγεβύκ ανϋλαβε πρϐςφατα το ρύςκο μιασ ϋντιμησ εξόγηςησ (“Ασ
εξηγηθοϑμε ςχετικϊ με το ςονϋτο”, Nouvelle Critique, τεϑχοσ 68)
που ξεςκεπϊζει τη γελούα ανεπϊρκειϊ του. Ασ προςπερϊςουμε τη
ςοβινιςτικό πλευρϊ του πανηγυρικοϑ (“το ςονϋτο μασ” – “αυτό η
μορφό… δεν εύναι μια τεχνητό δημιουργύα που καθιϋρωςαν τυχαύα ο Μαρϐ, ο ντι Μπελαύ, ο Ρονςϊρ και οι ϊλλοι. Αν χρηςιμοποιόθηκε απϐ αυτοϑσ, αν επιβύωςε για πολλοϑσ αιώνεσ, αυτϐ
οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ του γαλλικοϑ πνεϑματοσ”), διϐτι αν και ο Γκυγεβύκ λϋει ψϋματα, ϋρχεται
πολϑ αργοπορημϋνοσ, καθώσ ϐλοι γνωρύζουν ϐτι “εμεύσ” δανειςτόκαμε αυτό τη μορφό απϐ την Ιταλύα –και ϐτι εκεύνη την εποχό,
οι καθυςτερημϋνοι του μεςαύωνα παρϋμεναν προςκολλημϋνοι
ςτην μπαλϊντα προτιμώντασ, ϐπωσ ο Γκυγεβύκ ςόμερα, “να μϊχονται ενϊντια ςτην ειςβολό τησ κοςμοπολύτικησ κουλτοϑρασ”.
Ακϐμα πιο ςημαντικό εύναι η αναφορϊ ςτη “ζωό ενϐσ απϐ τουσ
πιο ευαύςθητουσ, ευγενϋςτερουσ, καλϑτερουσ, ςπουδαιϐτερουσ
ανθρώπουσ που γνώριςε ποτϋ ο κϐςμοσ”· Εύναι δϑςκολο να το
πιςτϋψει κανεύσ, αλλϊ πρϐκειται για τον Λουύ Αραγκϐν. την αδϋξια προςπϊθειϊ του να προςδώςει κϊποια μυθικό διϊςταςη ςτη
ζωό του Αραγκϐν, ο Γκυγεβύκ υπερβαύνει τϐςο πολϑ το ταλϋντο
του ώςτε καταλόγει να υπηρετεύ πολϑ ϊςχημα τον αξιοθρόνητο
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αρχηγϐ του: “Θυμϊμαι τον Αραγκϐν ϋνα βρϊδυ του Γενϊρη του
1954… Ακοϑω την αναφώνηςό του: Ϊλςα, γρϊφει ςονϋτα!”
Όλα τα επιχειρόματα εύναι απϐ το ύδιο μελϊνι. Αυτϐ που ςυγκρατοϑμε απϐ μια τϋτοια κενϐτητα εύναι ϐτι ϊνθρωποι που επικαλοϑνται τον διαλεκτικϐ υλιςμϐ θεμελιώνουν το ςϑνολο των ϊθλιων
απϐψεών τουσ ςτην ανεπιφϑλακτη εξϑμνηςη των “ςταθερών
μορφών”.
Οι “ςταθερϋσ μορφϋσ” –με την ϋννοια των ςκηνικών που ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ ενϐσ ςυγκεκριμϋνου ϋργου– οι οπούεσ
εύναι κατϊλληλεσ να εφαρμοςτοϑν ςόμερα μποροϑν να εύναι προςωρινϊ: η καταγραφό τησ περιπλϊνηςησ, η ϋκθεςη τησ ατμϐςφαιρασ, το ςχϋδιο τησ κατϊςταςησ.
ΔΙΑΚΟΜΗΗ
χϋδιο του Ζ. Υιγιϐν για τη διαρρϑθμιςη μιασ αύθουςασ υποδοχόσ:
τα τρύα τϋταρτα τησ αύθουςασ, τα οπούα αποτελοϑν το τμόμα που
διαςχύζεται κατϊ την εύςοδο απϐ τη μοναδικό πϐρτα του χώρου,
εύναι κομψϊ επιπλωμϋνα και δεν ϋχουν κανϋναν ςυγκεκριμϋνο
προοριςμϐ. το βϊθοσ τησ αύθουςασ βρύςκεται ϋνα οδϐφραγμα
που οριοθετεύ το χρόςιμο τμόμα, το οπούο ιςοϑται με το ϋνα τϋταρτο τησ ςυνολικόσ επιφϊνειασ. Αυτϐ το οδϐφραγμα εύναι απϐ
κϊθε ϊποψη πραγματικϐ, καθώσ αποτελεύται απϐ κυβϐλιθουσ,
ςακιϊ ϊμμου, βαρϋλια και ϊλλα αντικεύμενα επικυρωμϋνα απϐ τη
χρόςη. Ϊχει ςχεδϐν το ϑψοσ ενϐσ ανθρώπου, με κϊποιεσ κορυφϋσ
και μερικϊ εμφανό ρόγματα. Πϊνω του μποροϑν να τοποθετηθοϑν αρκετϊ γεμϊτα ϐπλα. Μια ςτενό δύοδοσ παρϋχει πρϐςβαςη
ςτο χρόςιμο τμόμα του δωματύου, επύςησ επιπλωμϋνο με γοϑςτο,
ϐπου τα πϊντα εύναι διατεταγμϋνα ϋτςι ώςτε να υποδϋχονται ευχϊριςτα τουσ φύλουσ και γνωςτοϑσ.
Αυτό η αύθουςα υποδοχόσ, που περιλαμβϊνει προφανώσ ϋναν κατϊλληλο φωτιςμϐ και ϋνα κατϊλληλο ηχητικϐ φϐντο, μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ για να μεταβϊλει τη διϊταξη ενϐσ ςυνηθιςμϋνου
ςπιτιοϑ, και δεν ειςϊγει ςε αυτϐ παρϊ μϐνο μια επιφανειακό
γραφικϐτητα. Αλλϊ ο πραγματικϐσ προοριςμϐσ τησ εύναι να ενςωματωθεύ ςε ϋνα εκτεταμϋνο αρχιτεκτονικϐ ςϑμπλεγμα, ϐπου
διαφαύνεται πλόρωσ η αποφαςιςτικό ςημαςύα τησ για την καταςκευό μιασ κατϊςταςησ.
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ΕΞΕΡΕΤΝΗΕΙ
το εγγϑσ μϋλλον μια ομϊδα λετριςτών, ξεκινώντασ απϐ την οδϐ
Κόπων-Παϑλου, θα εξερευνόςει πλόρωσ τη ςυνοικύα Μερρύ, που
παραλεύπεται μϋχρι ςόμερα απϐ τουσ ψυχογεωγραφικοϑσ χϊρτεσ.
ΠΡΟΦΨΡΗΣΕ ΜΑΖΙΚΑ ςτη Λετριςτικό Διεθνό.
Θα κρατόςουμε μερικοϑσ.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ
Πρϐςφατα καθιερωμϋνη, “η ιδεολογικό ςυζότηςη θεωροϑμενη
ςαν αγώνασ πυγμαχύασ” φαύνεται ϐτι υπϐςχεται ϋνα λαμπρϐ μϋλλον ςτην πνευματικό ελύτ, τησ οπούασ εκπληρώνει ϐλεσ τισ ανϊγκεσ. (Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ ΘΕΨΡΟΤΜΕΝΗ ΑΝ ΑΓΨΝΑ
ΠΤΓΜΑΦΙΑ ΘΑ Α ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΕΣΕ ΤΠΟΛΗΧΗ ΦΑΝΟΝΣΑ ΦΡΟΝΟ.) Ιδοϑ οι κανϐνεσ:
Οι δϑο αντύπαλοι και ο διαιτητόσ, του οπούου η απϐφαςη εύναι
αμετϊκλητη, κϊθονται ςτο ύδιο τραπϋζι, με τον διαιτητό να χωρύζει τουσ δϑο παύχτεσ. Ϊχει ςυμφωνηθεύ ϐτι ο αγώνασ θα διεξϊγεται ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο αριθμϐ γϑρων με ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα.
Μετϊ την ανακούνωςη τησ ϋναρξησ του αγώνα απϐ τον διαιτητό,
οι δϑο αντύπαλοι κοιτϊζονται για μια ςτιγμό· ϋπειτα αυτϐσ που
επιλϋγει να επιτεθεύ πρώτοσ διατυπώνει μια οποιαδόποτε πρϐταςη ςχετικϊ με ϋνα θϋμα που του φαύνεται καλϐ. Ο ϊλλοσ απαντϊ,
εύτε αμφιςβητώντασ ευθαρςώσ τον ςυλλογιςμϐ που μϐλισ ϊκουςε, εύτε ειςϊγοντασ ϊλλουσ ιςχυριςμοϑσ ςχετικϊ με ϋνα ςυναφϋσ ό
καινοφανϋσ θϋμα, εύτε ακϐμα –και αυτϐ εύναι το καλϑτερο– ςυνδυϊζοντασ αυτϋσ τισ δϑο κινόςεισ. Ο διαιτητόσ εξαςφαλύζει ϐτι ο
ϋνασ αντύπαλοσ δεν διακϐπτει τον ϊλλον. Ψςτϐςο, η παρατεταμϋνη χρόςη του λϐγου οδηγεύ ςτην απώλεια βαθμών για τον αδϋξιο
παύχτη. Σο χρονϐμετρο ανακοινώνει το τϋλοσ του γϑρου με ϋνα
κατϊλληλο ςόμα που διακϐπτει αμϋςωσ τη ςυζότηςη.
τη ςυνϋχεια, ο διαιτητόσ ανακηρϑςςει νικητό του γϑρου τον ϋναν ό ενδεχομϋνωσ κανϋναν απϐ τουσ αντιπϊλουσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊπαυλασ, οι υποςτηρικτϋσ και οι φροντιςτϋσ φϋρνουν
ςτουσ διαγωνιζϐμενουσ οινοπνευματώδη ποτϊ ό καφϋδεσ (ςε ο– 172 –

ριςμϋνεσ περιπτώςεισ, ναρκωτικϊ). Η λογομαχύα ξεκινϊει και πϊλι
ϐταν δύνεται το παρϊγγελμα. Σο νοκ-ϊουτ ανακοινώνεται απϐ τον
διαιτητό ϐταν ο ϋνασ αντύπαλοσ, αιφνιδιαςμϋνοσ απϐ τη βιαιϐτητα ό την επιδεξιϐτητα μιασ επύθεςησ, αδυνατεύ να ςυνεχύςει τη
ςυζότηςη. Αν δεν ςυμβεύ αυτϐ, ο νικητόσ αποφαςύζεται ςτο τϋλοσ,
ςτα ςημεύα, με βϊςη τον αριθμϐ των γϑρων που κϋρδιςε. Η κακοόθεια, ακϐμα και αν εύναι εμφανόσ, δεν επιφϋρει καμύα ποινό.
Ϊχουμε όδη επιςημϊνει, ανϊμεςα ςτα πιο καυτϊ θϋματα: το Ζεν,
τη Νϋα Αριςτερϊ, τη φαινομενολογικό οντολογύα, τον Αςτρϑκ, τα
Γαλατικϊ Νομύςματα, τη λογοκριςύα, το νϐημα του παιχνιδιοϑ του
ςκακιοϑ.
(Οι λετριςτϋσ, εννοεύται νικητϋσ, δεν παύζουν αυτϐ το παιχνύδι.)
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ
Εδώ και αρκετϊ χρϐνια δεν ϋχουμε δει καμύα ταινύα που να φϋρνει
την παραμικρό καινοτομύα. Η γενικό παραγωγό εύναι τϐςο βαρετό ώςτε μια κοινϐτοπη ταινύα, ϐταν δημιουργεύται με μια απλώσ
ςυμπαθητικό πολιτικό προοπτικό (Σο Αλϊτι τησ Γησ), ςυγκλονύζει
τουσ περιςςϐτερουσ κριτικοϑσ και τουσ κϊνει να λϋνε γι’ αυτόν,
αναληθώσ, ϐτι θα παραμεύνει κινηματογραφικϐ ορϐςημο. Εύναι
αλόθεια ϐτι εδώ κυριαρχοϑν τϐςεσ πολλϋσ οικονομικϋσ και αςτυνομικϋσ επιταγϋσ, ώςτε μια ταινύα –τησ οπούασ οι πϐροι εύναι πολϑ
περιςςϐτεροι απϐ αυτοϑσ ενϐσ μυθιςτορόματοσ– ϋχει ελϊχιςτεσ
πιθανϐτητεσ να φτϊςει το πνευματικϐ επύπεδο ενϐσ καλοϑ μυθιςτορόματοσ τρύτησ κατηγορύασ, τϑπου Ρεώμϐν Κενώ για παρϊδειγμα.
Κϊτω απϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, εύναι καλϑτερα να μην ανηςυχοϑμε
πια για τη ςημερινό κατϊςταςη αυτόσ τησ τϋχνησ. τισ ςκοτεινϋσ
αύθουςεσ που μπορεύ να διαςχύζει η περιπλϊνηςη, πρϋπει να ςταματϊμε λύγο λιγϐτερο απϐ μύα ώρα, και να ερμηνεϑουμε παύζοντασ
την περιπετειώδη ταινύα που προβϊλλεται: να αναγνωρύζουμε
ςτουσ όρωεσ κϊποιεσ λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ιςτορικϋσ προςωπικϐτητεσ που μασ μοιϊζουν, να ςυνδϋουμε τα γεγονϐτα του
ανϐητου ςεναρύου με τισ πραγματικϋσ αιτύεσ δρϊςησ που αναγνωρύζουμε ςε αυτϊ, και με την εβδομϊδα που περνϊμε εμεύσ οι ύδιοι,
ιδοϑ μια αποδεκτό ςυλλογικό διαςκϋδαςη (δεύτε την ομορφιϊ του
Αιχμαλώτου τησ Ζϋντα ϐταν μποροϑμε να τον ονομϊςουμε Λουδο– 173 –

βύκο τησ Βαυαρύασ, τον Ζ. Βαςϋ ωσ κϐμη Ροϑπερτ του Ραντζϊου,
και τον ςωςύα που δεν εύναι ϊλλοσ απϐ τον Γ.-Ε. Ντεμπϐρ). Μποροϑμε να δοϑμε επύςησ τη ςειρϊ περιπετειών του αξιοθαϑμαςτου
Νταν-Μπλανσ, τησ οπούασ η ςημερινό χρόςη, εντελώσ αςόμαντη,
δεν επιτρϋπει να αναλογιςτοϑμε τισ πραγματικϋσ διδακτικϋσ δυνατϐτητεσ του κινηματογρϊφου.
την περύπτωςη που ϐλα αυτϊ δεν ςασ αρϋςουν πραγματικϊ, δεν
ςασ μϋνει παρϊ να προτιμόςετε τισ Κακϋσ υναναςτροφϋσ του Αλεξϊντρ Αςτρϑκ, ϐπου δεν θα παραλεύψετε να αναγνωρύςετε βϋβαια, ςϑμφωνα με τα εκπληκτικϊ λϐγια του Ζακ Ντονιϐλ-Βαλκρϐζ
(France-Observateur τησ 20ησ Οκτωβρύου 1955), την ατμϐςφαιρα
και το νϐημα τησ ΔΙΚΗ Α νιϐτησ.
ΥΙΛΟΟΥΙΑ
ΗΛΙΘΙΟΙ, μπορεύτε να πϊψετε να εύςτε.
Διαβϊςτε Μαρξ, διαβϊςτε Νταχοϑ.
ΕΙΚΑΣΙΚΕ ΣΕΦΝΕ
Όλη η αφηρημϋνη ζωγραφικό, απϐ τον Μϊλεβιτσ και μετϊ, παραβιϊζει ανοιχτϋσ θϑρεσ. Αυτό η δραςτηριϐτητα εύναι φυςικϊ αδιϊφορη και, επιπλϋον, απϐλυτα ομοιϐμορφη. Δεν εύναι ο “ταςιςμϐσ”
αυτϐσ που θα την ανανεώςει. Πιςτεϑουμε εξϊλλου ϐτι μια αναζότηςη εικϐνων πραγματικϊ ικανών να προκαλϋςουν νϋεσ επιδρϊςεισ πρϋπει να ϋρθει ςε ρόξη με τουσ τρϐπουσ αναπαρϊςταςησ
που ϋχουν κληρονομηθεύ απϐ τον ντε Κύρικο, τον Μαξ Ερνςτ ό τον
Μαγκρύτ, οι οπούοι τεύνουν οι ύδιοι να αναδημιουργόςουν την
προγενϋςτερη τϊξη των εκπλόξεων –εκπλόξεων που ϋχουν αποδυναμωθεύ ςημαντικϊ απϐ την όδη παλιϊ διϊδοςη αυτών των
ϋργων και τον πληθωριςμϐ των μιμητών.
Οι διϊφορεσ εφαρμογϋσ τησ μεταγραφύασ, που προτεύνονται θεωρητικϊ για να ενςωματώςουν ςε μια ενιαύα γραφό ϐλα τα ςτοιχεύα των οπούων το νϐημα μπορεύ να εύναι χρόςιμο, υπόρξαν μϋχρι
ςόμερα εντελώσ ανεπαρκεύσ.
Υαύνεται ϐτι αυτό η προςωρινό αποτυχύα πρϋπει να αποδοθεύ
ςτη ςυνεχώσ προβαλλϐμενη εναςχϐληςη με τη “δημιουργύα μακετών αφιςών”, που διϋςπειρε τελικϊ εύτε ϋνα δυςανϊγνωςτο χϊοσ,
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εύτε μια εκφυλιςμϋνη μορφό του παλιοϑ κολλϊζ (μεταγραφικό
ϋκθεςη τησ γκαλερύ Ντουμπλ Ντουτ, τον Ιοϑνιο-Ιοϑλιο του 1954).
ΕΠΙΘΕΨΡΗΕΙ
Η Λετριςτικό Διεθνόσ ςυνεργϊζεται με την επιθεώρηςη Les Lèvres
Nues απϐ την κυκλοφορύα του 6ου τεϑχουσ τησ. Αυτό η επιθεώρηςη (εκδϐτησ Μαριϋν, οδϐσ Πεπϋν 28, Βρυξϋλλεσ) βρύςκεται ςτο
βιβλιοπωλεύο Μινώταυροσ, ςτην οδϐ Καλών Σεχνών.
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Σύποτα καινοϑριο. το πλαύςιο τησ αποκλιμϊκωςησ, ο Σϑποσ αποκαλϑπτει με τρυφερϐτητα ϐτι δϑο νεαρϊ ςοβιετικϊ κορύτςια,
αφοϑ φωτογραφόθηκαν δύπλα ςε δϑο γαλλύδεσ ςταρ του κινηματογρϊφου, δόλωςαν πωσ εύχαν ζόςει ϋτςι την πιο ωραύα μϋρα τησ
ζωόσ τουσ. το μεταξϑ η Πρϊβντα αναφϋρει ϐτι η Ε...Δ. ολοκλόρωςε την οικοδϐμηςη τησ ςοςιαλιςτικόσ κοινωνύασ, και ϐτι το
πϋραςμα ςτο ςτϊδιο του κομμουνιςμοϑ ϋχει πλϋον ξεκινόςει.
τη Γαλλύα, τα πρϊγματα εύναι βϋβαια ακϐμα χειρϐτερα: κινητοπούηςη που προορύζεται να επεκταθεύ, για να ενιςχϑςει τον πϐλεμο τησ Αλγερύασ (ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΕ ΓΑΛΛΟΙ
ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕ ΕΠΙΗ ΠΑΣΡΙΨΣΕ), ο πϐλεμοσ του Ριφ
και οι επϐμενοι· ανϊπτυξη των ςυναλλαγών που εγκαινιϊςτηκαν
απϐ τον Μαντϋσ-Βϐννη, με τον Υρϊνκο του οπούου οι μικρϋσ χϊρεσ
πληρώνονται με την εγκατϊλειψη δημοκρατών προςφϑγων·
ςκανδαλώδησ καταδύκη του Πιερ Μοραύν, τησ Ελευθεριακόσ Κομμουνιςτικόσ Ομοςπονδύασ, με ϐρουσ που τεύνουν να αποδεύξουν
ϐτι οι αντιαποικιοκρατικϋσ απϐψεισ εύναι πλϋον αςυμβύβαςτεσ με
τη γαλλικό ιθαγϋνεια.
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Μια μϋθοδοσ “…καθοριςτικό για το μϋλλον τησ επικοινωνύασ: η
μεταςτροφό φρϊςεων”, υποδεύχθηκε ςτο τεϑχοσ 3 τησ Λετριςτικόσ Διεθνούσ (Αϑγουςτοσ 1953). Η χρόςη τησ μεταςτροφόσ αποτελεύ τώρα το αντικεύμενο μιασ διεξοδικόσ μελϋτησ, που διεξϊγεται με τη ςυνεργαςύα δϑο λετριςτών. Αυτό η μελϋτη θα δημοςιευτεύ ςε εϑθετο χρϐνο, και δεν θα αφόςει πολλϊ πρϊγματα να ειπωθοϑν για το θϋμα.
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Σο τεϑχοσ 25 του Potlatch, εγκαινιϊζοντασ τον τρύτο χρϐνο του,
θα δημοςιευθεύ τον Ιανουϊριο του 1956.
ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ
Ποτϋ δεν θα λεύψουν τα υποκατϊςτατα για να δουλεϑει η βιομηχανύα των εκδϐςεων και να διατηρεύται η κατανϊλωςη. Αλλϊ ϐςο
πϊει, θα γύνεται περιςςϐτερο αντιληπτϐ ϐτι τα προβλόματα και οι
διαςκεδϊςεισ τησ εποχόσ τοποθετοϑνται ςε ϊλλα επύπεδα.
Φρειϊζεται όδη να επιςημανθοϑν οριςμϋνοι απατεώνεσ που θα
προςπαθόςουν να αποκτόςουν φόμη αναμαςώντασ, ςε ϋνα καθαρϊ λογοτεχνικϐ πλαύςιο, τα νϋα ςυναιςθόματα που μποροϑν να
προκαλϋςουν οριςμϋνοι ςυςχετιςμού γεγονϐτων. Ϊτςι ο κ. Ζυλιϋν
Γκρακ γρϊφει ωραύεσ αφηγόςεισ που ϋχουν για θϋμα μια ατμϐςφαιρα και τα διϊφορα ςυςτατικϊ τησ: δεν εύναι τύποτα να αρνηθεύ κανεύσ το βραβεύο Γκονκοϑρ· πρϋπει επύςησ να μην το αξύζει.
Σο Potlatch αποςτϋλλεται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ διευθϑνςεισ που
κοινοποιοϑνται ςτη ςϑνταξη.
Όλα τα κεύμενα που δημοςιεϑονται ςτο Potlatch μποροϑν
να αναπαραχθοϑν, να αντιγραφοϑν ό να παρατεθοϑν εν μϋρει
χωρύσ καμύα ϋνδειξη προϋλευςησ.
ΜΗ ΤΛΛΕΓΕΣΕ ΣΟ POTLATCH, Ο ΦΡΟΝΟ ΔΟΤΛΕΤΕΙ
ΕΝΑΝΣΙΟΝ Α.

Αρχιςυντϊκτησ: Μ. Νταχοϑ, οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32,
Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
Μηνιαύο

26 Ιανουαρύου 1956

25

Σεύχοσ 25 – 26 Ιανουαρύου 1956

ΣΟ ΒΕΣΙΑΡΙΟ
Σο “τοϑντιο-Παρναςςϐσ”, διϊςημο για τισ μονύμωσ διθυραμβικϋσ
αφύςεσ που ςηματοδοτοϑν κϊθε εβδομϊδα την αδιϊλειπτη αναδρομό του ςε ϐλεσ τισ ταινύεσ τρύτησ κατηγορύασ που γυρύςτηκαν
ποτϋ, αποτϐλμηςε αυτϐν τον μόνα να παρουςιϊςει κϊτι ακυκλοφϐρητο. Ϋταν δυςτυχώσ Σο Μικρό Ακρωτόρι (La Pointe courte).
Πρϐκειται για μια ςειρϊ φωτογραφιών, που εμπύπτουν ςτην πιο
ξεπεραςμϋνη αιςθητικό των καρτ-ποςτϊλ, και εύναι αφιερωμϋνεσ
ϊλλοτε ςε ϋνα ψαροχώρι και ϊλλοτε ςτουσ περιπϊτουσ ενϐσ ζευγαριοϑ διανοουμϋνων –με τισ ςκηνϋσ για το πρώτο θϋμα να οδηγοϑν ςε ϋναν διϊλογο τϐςο ψεϑτικο και τϐςο ανϐητο ώςτε να
μοιϊζουν κατ’ αντιδιαςτολό δεξιοτεχνικϋσ και φυςικϋσ οι ταινύεσ
του Πανιϐλ· ενώ οι ςκηνϋσ που εύναι αφιερωμϋνεσ ςτουσ διανοοϑμενουσ αποτελοϑν το πρϐςχημα μιασ ακραύα κοινϐτοπησ φλυαρύασ.
Δεν μποροϑμε να πιςτϋψουμε ϐτι υπϊρχουν ϊνθρωποι –πολλού εκ
των οπούων πρεςβεϑουν την κινηματογραφικό κουλτοϑρα– που
δϋχονται το πλαςϊριςμα μιασ κενϐτητασ η οπούα δεν προςπαθεύ
καν να κρυφτεύ (ϐπωσ, ασ ποϑμε, η ανυπϐςτατη διαλεκτικό του
Μερλώ-Ποντϑ), αλλϊ ομολογεύται και τονύζεται με αφϋλεια. Ψ– 177 –

ςτϐςο, οι διϊφορεσ κριτικϋσ που διατυπώθηκαν απ’ ϐλεσ τισ
πλευρϋσ γι’ αυτϐ το αςόμαντο θϋμα δημιουργοϑν ϋνα ςχεδϐν πλόρεσ πανϐραμα ανοηςιών που δεςπϐζουν αυτό τη ςτιγμό ςτο παιχνύδι των ιδεών. Απαιτοϑν τισ ακϐλουθεσ παρατηρόςεισ.
1. Δεν εύναι αλόθεια, ϐπωσ υποςτηρύζει η κομμουνιςτικό κριτικό,
ϐτι μια ταινύα εύναι καλό ςτον βαθμϐ που μιλϊει για τουσ εργϊτεσ, και κακό ϐταν δεύχνει διανοοϑμενουσ “του πιο επικύνδυνου
εύδουσ”. Αυτϐ το εργατύςτικο πνεϑμα, που χειροκροτϊει μϐλισ
βλϋπει ϋνα καςκϋτο ςτην οθϐνη, ςυμπορεϑεται με μια πλευρϊ
τησ αςτικόσ ευαιςθηςύασ για “το πνεϑμα του λαοϑ του Παριςιοϑ” ό “τον χαρακτηριςτικϐ εργϊτη μασ, γκρινιϊρη αλλϊ ϋντιμο”, με προεκτϊςεισ για το κϐκκινο κραςύ και το μπαλ-μουζϋτ
(τύποτα απϐ αυτϊ δεν λεύπει εξϊλλου απϐ το Μικρό Ακρωτόρι).
Ασ ποϑμε ϐτι ςτην καλϑτερη περύπτωςη μια ταινύα ειδικϊ αφιερωμϋνη ςτη ζωγραφικό μιασ εργατικόσ περιοχόσ δεν μπορεύ να
ϋχει καμύα αξύα, μϋςω του λϐγου τησ, παρϊ μϐνο αν καταγγϋλλει
ςυνειδητϊ και με ςυνϋπεια τισ ευθϑνεσ τησ κατϊςταςησ που μασ
δεύχνει (για παρϊδειγμα η Ψμπερβιγιϋ των Πρεβϋρ και Λοτϊρ).
το Μικρό Ακρωτόρι, εύναι φανερϐ ϐτι οι ψαρϊδεσ ϋχουν τον ρϐλο των απλών και αγαθών αγρύων, ευτυχιςμϋνοι ςτην υγιεινό
ζωό τησ φϑςησ, ςε αντύθεςη με το ζευγϊρι των αςτών που “διερωτϊται”. την πραγματικϐτητα, αυτό η αντύθεςη ϐχι μϐνο δεν
πρϋπει να ικανοποιεύ τουσ κομμουνιςτϋσ αλλϊ ταιριϊζει ακριβώσ
ςτο πουζαντιςτικϐ πνεϑμα.
2. Σο πρϐβλημα δεν εύναι ςε καμύα περύπτωςη να μϊθουμε αν
μια ταινύα πρϋπει ό δεν πρϋπει να βϊζει τουσ χαρακτόρεσ τησ να
μιλοϑν “λογοτεχνικϊ”. Αυτϐ που πρϋπει να αναγνωρύςουμε εύναι
ϐτι ϐςο το λογοτεχνικϐ επύπεδο δεν θα ξεπερνϊει αυτϐν τον χυλϐ των ροζ μυθιςτορημϊτων, αυτόν την παρωδύα του τϋλουσ
των μεθοκοπημϊτων των νϋων που τα παρϊτηςαν ςτο δεϑτερο
μϋροσ του μπακαλορεϊ για να λανςϊρουν την πώληςη δύςκων,
θα εύναι καταγϋλαςτο.
Εξϊλλου, προκαλεύ ϋκπληξη το γεγονϐσ ϐτι η λογοτεχνύα, με τισ
αςτρικϋσ αποςτϊςεισ που περιϋχει ανϊμεςα ςτον Προυςτ και
τον Λουύ Πϊουελσ, θεωρεύται ςαν μια αδιαύρετη μονϊδα ϐταν
θϋλουν να καταςτρϋψουν με αυτό τον κινηματογρϊφο. Επειδό
κανϋνασ δεν θα όθελε να μιλϊει ϐπωσ τολμϊνε να το κϊνουν ςτο
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Μικρό Ακρωτόρι, οριςμϋνοι φαύνεται να ςυμπεραύνουν ϐτι εύναι
ςυνηθιςμϋνο να διαβϊζουν ό να γρϊφουν με αυτϐν τον τρϐπο.
Πρϋπει λοιπϐν να υπενθυμύςουμε αυτό τη ςτοιχειώδη αλόθεια,
ϐτι οι διϊλογοι του Μικρού Ακρωτηρύου δεν εύναι καν λογοτεχνικού. Πολϑ κατώτεροι απϐ την πιο χαμηλόσ ποιϐτητασ λογοτεχνύα, αποβλϋπουν ςε αυτόν ϐπωσ ο αρτρ αποβλϋπει να φτϊςει μια
μϋρα ςτο επύπεδο τησ πολιτικόσ ςκϋψησ.
3. Καθώσ οι μοναδικϋσ αρκετϊ ιςχυρϋσ αντιρρόςεισ που διατυπώθηκαν κατϊ του Μικρού Ακρωτηρύου προόλθαν απϐ τουσ λϊτρεισ του Αςτρϑκ, οφεύλουμε να τονύςουμε ϐτι πρϐκειται εδώ
απλώσ για ϋνα καβγαδϊκι μεταξϑ δϑο επιχειρόςεων τησ ύδιασ
τϊξησ, που εύναι και οι δϑο εξύςου κατϊπτυςτεσ. Ο Αςτρϑκ δεν
εύχε μεγαλϑτερη επιτυχύα ςτη χρόςη τησ λογοτεχνύασ, παρϊ τον
κατϊ παραγγελύα ενθουςιαςμϐ μιασ φατρύασ που ϋχει καθιερωθεύ ςτισ εφημερύδεσ (ϋνασ κριτικϐσ ϋφταςε μϋχρι το ςημεύο να
παραθϋςει μια ςυζότηςη γϑρω απϐ τη μεταφυςικό, επειδό η
ηρωύδα ρωτϊει με το πιο βλακώδεσ ϑφοσ τον δανδό που την
φλερτϊρει “αν πιςτεϑει ςτην κϐλαςη”). Δεν υπϊρχει αμφιβολύα
ϐτι ο Αςτρϑκ γνωρύζει καλϊ τα ςημαντικϊ ϋργα του κινηματογρϊφου, ενώ η φωτογρϊφοσ Ανιϋσ Βαρντϊ, δημιουργϐσ του Μικρού Ακρωτηρύου, δεν γνωρύζει τύποτα γι’ αυτϊ και, καθώσ φαύνεται, δεν το κρϑβει. Οι Κακϋσ υναναςτροφϋσ απϋφυγαν ϋτςι
αυτϐν τον επιτηδευμϋνο εραςιτεχνιςμϐ, αλλϊ μϐνο για να ριχτοϑν ςτην κοϑφια και ακαδημαώκό δεξιοτεχνύα. Επιπλϋον, το
θϋμα που αναδεικνϑουν οι Κακϋσ υναναςτροφϋσ –η φιλοδοξύα–
ϋδωςε την ευκαιρύα ςτον Αςτρϑκ να διαδώςει αςυνεύδητα μια
τϋτοια κοινωνικό ανεντιμϐτητα ώςτε η παντοϑ αναγνωρύςιμη
βλακεύα ςτο ϋργο του, μια βλακεύα καταγϋλαςτη, ϋφταςε ςε αρκετϊ ςημεύα μϋχρι την καθαρό μαλακύα, που προκαλεύ μϊλλον
οργό.
4. Σο Μικρό Ακρωτόρι δεν παρουςιϊζει καμύα ςυνειςφορϊ ςτον
κινηματογρϊφο, ϋςτω και αν η Ανιϋσ Βαρντϊ ανακϊλυψε εκ νϋου με αφϋλεια οριςμϋνα εφϋ που ό ϊγνοιϊ τησ την ϋκανε να τα
περϊςει για καινοϑρια. Οι ςυνδϋςεισ των εικϐνων που χρηςιμοποιεύ με τισ πιο δϑςπεπτεσ ςυμβολικϋσ προθϋςεισ δεν αποτελοϑν
μϐνο, ϐπωσ ϋχει ειπωθεύ, το αντικεύμενο τησ θεωρύασ του Αώζενςτϊιν για το μοντϊζ των ϋλξεων, αλλϊ αποτελοϑν επύςησ τη βϊ-
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ςη τησ κινηματογραφικόσ γλώςςασ των ανοιχτϊ εμπορικών παραγωγών.
5. Σο γεγονϐσ ϐτι η ταινύα γυρύςτηκε μϋςα ςε δϑο μόνεσ (ο χρϐνοσ δεν ϋχει καμύα ςημαςύα για το ζότημα), ό ϐτι το κϐςτοσ τησ
όταν μϐνο δϋκα εκατομμϑρια (που εύναι και πϊλι πϊρα πολλϊ),
αυτϊ εύναι τα επιχειρόματα που προβϊλλονται, και δεν μποροϑν
να ςυγκινόςουν παρϊ μϐνο οριςμϋνουσ εραςιτϋχνεσ των ειδικών
επιδϐςεων, ϐπωσ ο κ. Ζυλιϊρ. Απομϋνει να μϊθουμε τελικϊ αν
κϊτι ϋγινε, ςε εφτϊ ό εύκοςι εφτϊ χρϐνια, με δϋκα ό ςαρϊντα εκατομμϑρια, με τα πϐδια ό με το αυτοκύνητο.
6. Σϋλοσ, η παρουςύα και η ςυμπεριφορϊ του οικοδεςπϐτη του
“τοϑντιο-Παρναςςϐσ” εύναι αξιοςημεύωτεσ. Η βλακεύα που επιδεινώνεται απϐ την αυτοπεπούθηςη του χαρακτόρα, και οι αντικρουϐμενεσ ανοηςύεσ που διαδϋχονται η μύα την ϊλλη και ςυγκροϑονται μεταξϑ τουσ ςτη ςυλλογιςτικό του που αντιςτοιχεύ
ςε ϋναν μεθυςμϋνο ϋμπορο χαλιών, ςυνιςτοϑν μια απαρϊδεκτη
προςβολό για καθετύ που μπορεύ να ςκϋφτεται κανεύσ
–ακϐμα και αν εύναι πολϑ ϊςχημο– για τον κινηματογρϊφο. Εύναι καιρϐσ πλϋον να καταγγελθεύ αυτϐ το ϊτομο, να αποβληθεύ
απϐ τισ “πνευματικϋσ ελύτ” του Παριςιοϑ, και να ενθαρρυνθεύ η
νεολαύα να εξαςκηθεύ ςτη ρητορικό δρϊςη πηγαύνοντασ να του
εκφρϊςει, κϊθε βρϊδυ, την αντύφαςη –χωρύσ να ςτερηθεύ, επ’
ευκαιρύα, την ϊςκηςη βύασ· ό να τον φτϑςει, εφϐςον παρουςιαςτεύ το κύνητρο.

ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΕΤΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΠΙΗ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΤ
Επειδό, για τα μεγϊλα παιχνύδια μασ, δεν ϋχουμε πια παρϊ μϐνο
τουσ λετριςτϋσ.
Ψγκϑςτ Ανγκλϋσ
(Confluences, νϋα ςειρϊ, τεϑχοσ 11, 1946)
Θα ςτερηθοϑμε λοιπϐν τον πλόρη και ολοκληρωτικϐ λετριςμϐ;
Ετιϊμπλ
(Temps Modernes, τεϑχοσ 43, 1949)
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Δεδομϋνου ϐτι λύγοι ϊνθρωποι εύναι ςε θϋςη να διειςδϑςουν ςτα
λετριςτικϊ μυςτικϊ, η εντϑπωςη γι’ αυτϊ δεν ϋχει ςημαςύα.
Πανγκλϐσ-Γκαξϐτ
(Nice-Matin, 1954)
Εξϊλλου, δεν ξϋρω αν το πϋραςμϊ τουσ απϐ τουσ τομεύσ που με
απαςχολοϑν υπϊρχει πραγματικϊ, και αν δεν επιβϊλλουμε την
ϑπαρξη αυτόσ τησ ομϊδασ μϋςα απϐ τα γραπτϊ μασ… Κανϋνα βιβλύο δεν επιςημαύνει το πϋραςμϊ τουσ.
Ιζοϑ (ΙΙ)
(Enjeu, τεϑχοσ 2, 1954)

Η ΜΟΡΥΗ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ
Η καταςτροφό τησ οδοϑ ωβϊζ, που επιςημϊνθηκε ςτο τεϑχοσ 7
του Potlatch (Αϑγουςτοσ 1954), εύχε ξεκινόςει γϑρω ςτισ αρχϋσ
του 1954 απϐ διϊφορεσ ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ. Σα εδϊφη που την
χώριζαν απϐ την ϐχθη του ηκουϊνα καλϑφθηκαν ςϑντομα απϐ
παρϊγκεσ. Σο 1955, οι υπηρεςύεσ των Δημϐςιων Ϊργων αναμύχθηκαν με απύςτευτο μϋνοσ, φτϊνοντασ μϋχρι το ςημεύο να κϐψουν την οδϐ ωβϊζ λύγο μετϊ την οδϐ Υοϑλτον για να καταςκευϊςουν ϋνα μεγϊλο κτύριο –ςχεδιαςμϋνο για την Σαχυδρομικό,
Σηλεγραφικό και Σηλεφωνικό Τπηρεςύα (P.T.T.)– που καλϑπτει
περύπου το ϋνα τϋταρτο του μόκουσ τησ παλιϊσ οδοϑ ωβϊζ. Αυτό
δεν φτϊνει πλϋον ςόμερα μϋχρι τη λεωφϐρο Γκαρ. Σελειώνει ςτισ
αρχϋσ τησ οδοϑ Υλαμϊν.
Σο πιο ωραύο τμόμα του πϊρκου των Ξϋνων Αποςτολών (βλ.
Potlatch, τεϑχοσ 16) ςτεγϊζει αυτϐν τον χειμώνα ϋνα πλόθοσ προκαταςκευαςμϋνων τροχϐςπιτων που θυμύζουν τισ βρωμιϋσ του
αβϊ Πιερ.
Επιπλϋον, η ςυνεχόσ κύνηςη που μεταφϋρει τα τελευταύα τϋςςερα
χρϐνια την περιοχό των απολαϑςεων (;) τησ Αριςτερόσ Όχθησ επεκτεύνοντϊσ την ςτα ανατολικϊ τησ λεωφϐρου Μιςϋλ και προσ
την κατεϑθυνςη τησ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ παύρνει ανηςυχητικϋσ διαςτϊςεισ. όμερα, η Μοντϊν-Ζενεβιϋβ περιβϊλλεται απϐ διϊφορεσ
επιχειρόςεισ εγκαταςτημϋνεσ ςτην οδϐ Ντεκϊρτ. Σο ψυχογεωγραφικϐ ενδιαφϋρον αυτών των τριών ςημεύων πρϋπει λοιπϐν να
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θεωρηθεύ αιςθητϊ μειωμϋνο, ιδύωσ για τα δϑο πρώτα που ςτην
ουςύα δεν αξύζουν πια το ταξύδι.

ΑΝΣΙΥΑΕΙ ΣΗ ΛΕΣΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Δεν ϋχουμε τύποτα κοινϐ εκτϐσ απϐ την επιθυμύα του παιχνιδιοϑ,
αλλϊ αυτό μασ οδηγεύ μακριϊ. Οι πραγματικϐτητεσ για τισ οπούεσ
μασ εύναι εϑκολο να ςυμφωνόςουμε εύναι ακριβώσ εκεύνεσ που
τονύζουν την αναγκαςτικϊ εφόμερη ϐψη τησ θϋςησ μασ: εύναι
πολϑ αργϊ για να κϊνουμε τϋχνη· λύγο νωρύσ για να καταςκευϊςουμε ςυγκεκριμϋνα καταςτϊςεισ κϊποιασ ευρϑτητασ· η αναγκαιϐτητα να δρϊςουμε δεν χωρϊει καμύα αμφιβολύα.
Ο καθοριςμϐσ και η τόρηςη μιασ πλατφϐρμασ δρϊςησ θεμελιωμϋνησ ςτισ ανηςυχύεσ που μασ προςιδιϊζουν προςκροϑουν διαρκώσ
ςε δϑο παρεκκλύνουςεσ τϊςεισ με αντύθετα κύνητρα.
Μερικϊ ϊτομα ολιςθαύνουν ξανϊ ςε μια καλλιτεχνικό προοπτικό,
απϐ την οπούα ύςωσ δεν εύχαν βγει ποτϋ –και δεν μασ ενδιαφϋρει
ϐτι οι καλλιτεχνικϋσ ιδϋεσ τουσ περιλαμβϊνουν πρϊγματι ϋνα μεγϊλο μϋροσ αντικαλλιτεχνικών ςτοιχεύων που προςκϐμιςαν οι
διαδοχικϋσ μϐδεσ του πρώτου μιςοϑ του αιώνα– , ομολογώντασ
ϋτςι μια αδυναμύα επύλυςησ των πραγματικών προβλημϊτων
τουσ. Ανϊμεςϊ μασ, η λεγϐμενη μεταγραφικό προπαγανδιςτικό
δραςτηριϐτητα εξυπηρϋτηςε μϋχρι ςόμερα περιςςϐτερο αυτό τη
θλιβερό χρόςη παρϊ οτιδόποτε ϊλλο.
Μια ϊλλη μερύδα, που περιλαμβϊνει μερικϋσ φορϋσ τουσ πιο προχωρημϋνουσ ςτην αναζότηςη μιασ νϋασ ςυμπεριφορϊσ, φαύνεται
να καθοδηγεύται απϐ την επιθυμύα για το ϊγνωςτο, για το μυςτόριο πϊςη θυςύα –και, μϐλισ που χρειϊζεται να το επιςημϊνουμε,
απϐ μια αςυνόθιςτη φιλοςοφικό ανοηςύα– με διϊφορεσ αποκρυφιςτικϋσ απολόξεισ που ςυγγενεϑουν ακϐμα και με τη θεοςοφύα.
Η ανϊλυςη και κατϊπνιξη αυτόσ τησ τελευταύασ τϊςησ μϊσ οδόγηςαν να θϋςουμε εγκαύρωσ τϋρμα ςτη ςχετικό πολιτικό ελευθερύα που εύχαμε αμοιβαύα αποδεχτεύ μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό, ςτην
αϐριςτα αναρχύζουςα κοινό επαναςτατικό βϊςη που αποτϋλεςε
ευνοώκϐ ϋδαφοσ για τα χειρϐτερα θεωρητικϊ λϊθη, ιδύωσ ενϊντια
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ςτην υλιςτικό ψυχογεωγραφύα, και ακϐμα ενϊντια ςε κϊθε ςυνεπό καταςταςιακό ςτϊςη.
Εύναι βϋβαιο ϐτι κϊθε κρύςη που κατϋληξε ςτην εξϊλειψη μιασ απϐ
αυτϋσ τισ τϊςεισ εύχε ωσ αποτϋλεςμα να ενιςχϑςει την ϊλλη ςε
κϊποιο βαθμϐ, ό ςε κϊθε περύπτωςη μια τρύτη πιο γενικϊ ςυμμεριζϐμενη ςτϊςη, εκεύνη μιασ διανοητικϊ βολικόσ αδρϊνειασ, ικανόσ να εκδηλώνεται το πολϑ-πολϑ με οριςμϋνεσ λεκτικϋσ υπερβολϋσ ό, ςπϊνια, με κϊποια φιλονικύα. Πιςτεϑουμε ϐτι αυτϋσ οι
πρακτικϋσ παρϋχουν ςτον αντιλετριςμϐ ςοβαρϐτερα επιχειρόματα απϐ αυτϊ που βρύςκει ςτον ξαναζεςταμϋνο αιςθητιςμϐ οριςμϋνων απϐ τουσ παλιοϑσ ςυντρϐφουσ μασ τησ περιϐδου πριν το
1952, των οπούων η ςτϊςη ϋκτοτε εύναι ολοφϊνερα γελούα.
Εξϊλλου, ϐπωσ αυτϋσ οι ραδιουργύεσ μιασ νεοκαντιανόσ αιςθητικόσ δεν αφοροϑν πια κανϋναν, ϋτςι και η ϊρνηςη που υποςτηρύζει
την αποχό απϐ τη γραφό και απϐ κϊθε μορφό ϋκφραςησ, την οπούα βλϋπουμε να αναπτϑςςεται ςε οριςμϋνουσ κϑκλουσ που ϋχουν ϋρθει βιαςτικϊ ςε επαφό με τα ϋντυπϊ μασ, αποτελεύ μια
αιςχρό και αντιδραςτικό παραύτηςη. Οριςμϋνοι καλλιτϋχνεσ, που
παλεϑουν εδώ και πολϑ καιρϐ με τα ςτεύρα προβλόματα ενϐσ εξαντλημϋνου τομϋα, πιςτεϑουν ϐτι ενεργοϑν ωσ καινοτϐμοι αποκηρϑςςοντϊσ τα ξαφνικϊ. Προφανώσ, ϐποιοσ εύναι ανύκανοσ να επινοόςει, δηλαδό να ςυμμετϊςχει ςτην επινϐηςη μιασ ανώτερησ
δραςτηριϐτητασ, θα όταν καλϑτερο να ςυνεχύςει τισ προηγοϑμενεσ δραςτηριϐτητϋσ του θϋτοντϊσ τισ, για παρϊδειγμα, ςτην υπηρεςύα εκλογικών επιταγών. Οι αμόχανοι διανοοϑμενοι που λϋνε
ϐτι θα γύνουν χτύςτεσ ό ξυλοκϐποι, ό το κϊνουν πραγματικϊ για
μερικϋσ εβδομϊδεσ, επιτελοϑν απλώσ μια μετϊθεςη, αντύςτοιχη με
το επύπεδο τησ ςυνεύδηςησ που φαντϊζονται ϐτι κατϋχουν, τησ
πιο απεχθοϑσ θρηςκευτικόσ μεταςτροφόσ. Αυτϊ τα απορρύμματα
εύναι φυςιολογικϊ, καθώσ πολϑ λύγα ϊτομα εύναι διατεθειμϋνα
αυτό τη ςτιγμό να αςχοληθοϑν με τισ ϋρευνϋσ μασ, και ακϐμα λιγϐτερα εύναι προικιςμϋνα με τισ ελϊχιςτεσ απαιτοϑμενεσ ικανϐτητεσ. Δεν πρϋπει να εκπληςςϐμαςτε αν μια ριζικό αλλαγό των
αναγκών και των προοπτικών οδηγεύ εδώ, ϐπωσ και ςε κϊθε ϊλλον κλϊδο τησ οικονομύασ, ςε αρκετϊ μεγϊλεσ απώλειεσ ειδικευμϋνου προςωπικοϑ.
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Πρϋπει, ωςτϐςο, να φτϊςουμε ςτη διαλεκτικό επύλυςη των ςυγκροϑςεων που χαρακτηρύζουν τη ςημερινό περύοδο, χωρύσ να
παραβλϋψουμε καμύα πτυχό τησ αλλαγόσ τησ ζωόσ.
ε αυτοϑσ που μποροϑν να ικανοποιοϑνται με τισ απολαϑςεισ που
θα τουσ παραχωρόςει η ςυνϋχιςη τησ τωρινόσ κατϊςταςησ πραγμϊτων ςτη διανϐηςη και ςτα όθη· ςε αυτοϑσ που δεν μποροϑν να
υπεραςπιςτοϑν τη ςυμπϊθεια για τισ ςχϋςεισ τουσ, τον Ανρύ Μιςώ
ό την οικογενειακό ζωό –δεν ϋχουμε να ποϑμε τύποτα.

ΕΡΦΟΜΑΣΕ
Μια εταιρεύα του Λοσ Ωντζελεσ ειδικεϑεται ςτην καταςκευό “ςπιτιών που ταιριϊζουν με την προςωπικϐτητα”. Για οικογϋνειεσ “εξωςτρεφεύσ” ό “εςωςτρεφεύσ” κατ’ επιλογό. Η τιμό κυμαύνεται
απϐ μερικϋσ χιλιϊδεσ δολϊρια μϋχρι 180.000 για το αυθεντικϐ “Ιρλανδϋζικο κϊςτρο”. (Paris-Presse τησ 14ησ Δεκεμβρύου 1955, παραθϋτοντασ απϐ το Newsweek.)

ΕΠΙΗΜΗ ΔΙΑΧΕΤΗ
Δεν εύναι αλόθεια ϐτι ο εκδϐτησ Ζυλιϊρ διαπραγματεϑτηκε με λετριςτϋσ την ενδεχϐμενη προμόθεια πλαςτών λογοτεχνικών ϋργων
μεγαλϑτερησ κλύμακασ απϐ τα προηγοϑμενα, για να τα αποδώςει
και πϊλι ςε πολϑ νεαρϊ κορύτςια.

ΚΑΣΨ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΕΣΡΙΣΕ
Υημολογεύται ϐτι μια ομϊδα λογοτεχνών που δραςτηριοποιεύται
ϋξω απϐ τη Γαλλύα, καθοδηγοϑμενη απϐ το ύδιο φλογερϊ εχθρικϐ
ενδιαφϋρον που προκαλοϑμε ςχεδϐν πϊντα ςτουσ κϑκλουσ αυτοϑ
του εύδουσ, προετοιμϊζει εδώ και πϊνω απϐ τρεισ μόνεσ την ϋκδοςη ενϐσ πλαςτοϑ τεϑχουσ του Potlatch. την περύπτωςη κατϊ την
οπούα οι πϐροι που ςυγκεντρώνουν αυτού οι μωροφιλϐδοξοι πετϑχουν κϊποιο αποτϋλεςμα, παρακαλοϑμε τουσ επιςτολογρϊφουσ
μασ που θα ϋρθουν ςε επαφό με αυτό την ϋκδοςη να μασ την διαβιβϊςουν ϊμεςα, ϋτςι ώςτε το φαινϐμενο να παραμεύνει μοναδικϐ.
Σο Potlatch αποςτϋλλεται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ διευθϑνςεισ που
κοινοποιοϑνται ςτη ςϑνταξη.
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Όλα τα κεύμενα που δημοςιεϑονται ςτο Potlatch μποροϑν
να αναπαραχθοϑν, να αντιγραφοϑν ό να παρατεθοϑν εν μϋρει
χωρύσ καμύα ϋνδειξη προϋλευςησ.
ΜΗ ΤΛΛΕΓΕΣΕ ΣΟ POTLATCH, Ο ΦΡΟΝΟ ΔΟΤΛΕΤΕΙ
ΕΝΑΝΣΙΟΝ Α.

ϑνταξη: οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ

potlatch
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ΛΕΣΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΕΜΠΝΕΤΕΨΝ
ΤΚΟΣΙΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΣΤΥΛΟ
Ο κ. ΜοϏζ Μπιςμοϑτ, νεαρϐσ ακαδημαώκϐσ που εύναι όδη γνωςτϐσ
για τα ϋργα του ςχετικϊ με τη φωνητικό ορθογραφύα (ημειογραφικό ςύςτημα τησ Ίντο, εκδϐςεισ Richard-Masse, 1952), κρϑφτηκε πύςω απϐ το φανερϐ ψευδώνυμο Μωρύσ Λεμαύτρ για να
δημοςιεϑςει ςτισ εκδϐςεισ Fischbacher (οδϐσ ηκουϊνα 33) ϋνα
ϋργο με τύτλο Σι εύναι ο λετριςμόσ; του οπούου ο ςκοπϐσ όταν αρκετϊ φιλϐδοξοσ:
“Ο ςκοπϐσ και η μϋθοδοσ αυτοϑ του βιβλύου θα εύναι λοιπϐν να
παρουςιϊςει με απλϐ τρϐπο αλλϊ και να ταξινομόςει με ακρύβεια
τισ λετριςτικϋσ ανακαλϑψεισ, τη ςχϋςη τουσ με τα υπϊρχοντα πεδύα, τα ϐρια τησ ιςχϑοσ τουσ, καθώσ επύςησ και τισ αρχικϋσ προτϊςεισ επιβεβαύωςησ που περιϋχουν” (ςελύδα 13).
Δυςτυχώσ ϐμωσ, ςε ϋναν ολϐκληρο ογκώδη τϐμο, ο ςυγγραφϋασ
παραμϋνει πολϑ κατώτεροσ του προγρϊμματϐσ του, τϐςο λϐγω
ιδεολογικόσ αδυναμύασ και ϋλλειψησ επαρκοϑσ τεκμηρύωςησ ϐςο
και, καθώσ φαύνεται, εξαιτύασ τησ προςωπικόσ του αφϋλειασ: Πα– 187 –

ραθϋτει ϋτςι ατϊραχα, ςτη ςελύδα 144, ανϊμεςα ςτισ “ςυναρπαςτικϋσ προτϊςεισ” που ο ύδιοσ ακολοϑθηςε και εγκατϋλειψε ςτη
ζωό του… “την αναρχικό Ομοςπονδύα και τον δρϐμο των Λϊντςα
ντελ Βϊςτο-Γκουρτζύεφ”!
το πλαύςιο αυτϐ, δεν μασ προκαλεύ ϋκπληξη ςτη ςυνϋχεια να τον
βλϋπουμε να υιοθετεύ για λογαριαςμϐ του τισ αξιοθρόνητεσ θϋςεισ
τησ λετριςτικόσ Δεξιϊσ, ϐπωσ αυτό ςυγκροτόθηκε το 1952, και
μϊλιςτα να επαυξϊνει τα παιδιαρύςματϊ τησ. Σύποτα δεν λεύπει
εδώ, απϐ το χυδαύο λεξιλϐγιο του μυςτικιςμοϑ (ςελύδα 136: “Ο
Θεϐσ δημιουργεύ τουσ Ιοϑδεσ και τουσ Μωϒςόδεσ του, διϐτι αυτού
αποτελοϑν μϋροσ τησ θϋληςόσ του. Και ο αληθινϐσ Μεςςύασ εύναι
για τον εαυτϐ του, αδιϊκοπα, ϋνασ Ιοϑδασ… κ.λπ.”) μϋχρι τισ πιο
εντυπωςιακϋσ “οικονομικϋσ” ανοηςύεσ: ςτη ςελύδα 124, ο χριςτιανιςμϐσ παρουςιϊζεται ςαν μια ιδεολογύα που θα μποροϑςε να
προκαλϋςει την κατϊργηςη τησ δουλεύασ, λεσ και μϋχρι τον 19 ο
αιώνα τα χριςτιανικϊ ϋθνη δεν εφϊρμοζαν ακϐμα τη δουλεύα εκεύ
ϐπου το απαιτοϑςαν οι ςυνθόκεσ παραγωγόσ.
Εύναι αυτονϐητο ϐτι διαφωνοϑμε ριζικϊ με ϐλα τα ςυμπερϊςματα
αυτοϑ του βιβλύου, ϋςτω και αν μερικϋσ απϐ τισ ςελύδεσ του τυχαύνει να εκθϋτουν, ςχεδϐν ςυμπτωματικϊ, οριςμϋνεσ απϐψεισ
δευτερεϑουςασ ςημαςύασ που μποροϑμε να αναγνωρύςουμε ωσ
δικϋσ μασ.

ΕΓΚΨΜΙΟ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΥΙΑ
υναντιοϑνται ςε απύθανεσ ώρεσ ςε απύθανουσ τϐπουσ, ανταλλϊςςουν βιαςτικϊ μια-δυο λϋξεισ με ςυμβουλϋσ ό ςυςτϊςεισ (αυθεντικϋσ λεπτομϋρειεσ για τα ταξύδια τουσ και τισ ϋρευνϋσ τουσ·
τισ παρατηρόςεισ τουσ για τουσ χαρακτόρεσ και τα όθη· ϐλεσ τισ
περιπϋτειϋσ τουσ εν τϋλει, καθώσ επύςησ και τισ αφηγόςεισ και
ϊλλα κεύμενα που θα μποροϑςαν να προκϑψουν απϐ τα τοπικϊ
ςκηνικϊ ό τισ αναμνόςεισ που ςυνδϋονται με αυτϊ) και ςυνεχύζουν τον δρϐμο τουσ προσ το καθοριςμϋνο ϋργο, καθώσ ο χρϐνοσ
εύναι πολϑτιμοσ και αρκοϑν πϋντε λεπτϊ για να εξιςορροπόςουν
μια ζωό.
Ϋ κϊνω λϊθοσ ό αναλαμβϊνουμε την πιο ϋνδοξη περιπϋτεια που
παρουςιϊςτηκε ποτϋ: τη θεώρηςη που αςχολεύται με οριςμϋνεσ
τοποθεςύεσ ςτην Ιρλανδύα και αλλοϑ, οι οπούεσ εμφανύζονται
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ςτουσ γενικοϑσ γεωγραφικοϑσ χϊρτεσ με χρώμα ό ςτουσ επιμϋρουσ ςτρατιωτικοϑσ τοπογραφικοϑσ χϊρτεσ με κλύμακεσ και
γραμμοςκιϊςεισ· τον προςδιοριςμϐ ενϐσ παθιαςμϋνου οργανιςμού που προορύζεται να λειτουργόςει ςε αυτϐ το περιβϊλλον.
Αρκεύ να εύναι ςπουδαύα η πρϊξη, να εύναι ηρωικού οι εκτελεςτϋσ,
να διεγεύρονται τα πϊθη, και να αιςθϊνονται ϐλοι αυτό τη μεγαλοπρεπό θλύψη που προκαλεύ ϐλη την απϐλαυςη τησ τραγωδύασ.

Η ΚΟΡΤΥΨΗ ΣΗ ΕΠΙΘΕΗ
Απϐ αυτϐ το εικοςτϐ ϋκτο τεϑχοσ και μετϊ, το Potlatch παϑει να
εκδύδεται μηνιαύα. Αυτϐ το δελτύο μϊσ ϋφερε όδη ϐλουσ τουσ φύλουσ που μποροϑςε να μασ γνωρύςει, εντϐσ των ορύων τησ διανομόσ του, και ςύγουρα δεν θα μπορεύ να εξϊπτει πλϋον εκεύνουσ
ςτουσ οπούουσ εύχε μια τϋτοια επύδραςη για πολϑ καιρϐ. Προχωρώντασ ςυνειδητϊ, θα αποφϑγουμε λοιπϐν να το μετατρϋψουμε
ςε ςυνόθεια, διατηρώντασ τον ρυθμϐ τησ ϋκδοςόσ του ςε ςυνθόκεσ αναγκαςτικϊ φθύνουςασ αποτελεςματικϐτητασ.
Σο Potlatch θα κυκλοφορεύ ςτο εξόσ πιο ϊτακτα, ωσ προετοιμαςύα
μιασ νϋασ, διευρυμϋνησ φϊςησ των εκδϐςεών μασ.

ΟΙ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΙΣΕ ΣΗ GALLIMARD ΣΑ ΙΦΝΗ
ΜΙΑ ΚΟΜΟΘΕΨΡΙΑ
Ο Κενώ διευθϑνει. Και ϐμωσ πρϐκειται για τη ςϑνταξη του πολιτιςτικοϑ ιςολογιςμοϑ τησ εποχόσ μασ, που δεν παραμελεύ ταυτϐχρονα να ανούγει “παρϊθυρα ςτο μϋλλον”. το τεϑχοσ 21 τησ
Actualité littéraire, οργϊνου του ςυλλϐγου βιβλιοπωλών τησ Γαλλύασ, ο ύδιοσ ο Κενώ γρϊφει το κεντρικϐ ϊρθρο και ανούγει ενδιαφϋρουςεσ προοπτικϋσ ςχετικϊ με την πνευματικό ςυνοχό του
μνημειώδουσ εγχειρόματϐσ του:
«Ο κανϐνασ μασ, γρϊφει, όταν να εμπιςτευτοϑμε τον ειδικϐ, την
αντικειμενικϐτητϊ του καθώσ και τη γνώςη του για το θϋμα. Αφόνουμε ςε αυτϐν την ευθϑνη του κειμϋνου του. Ο δικϐσ μασ
ϋλεγχοσ αποςκοπεύ μϐνο ςτην αποφυγό παραλεύψεων, τουλϊχιςτον εκεύνων που δεν θα μποροϑςε να δεχτεύ ο αναγνώςτησ: Για
παρϊδειγμα, ϋνασ βιολϐγοσ εύχε παραλεύψει να μιλόςει για τον
μιμητιςμϐ, ϐχι επειδό το εύχε ξεχϊςει αλλϊ επειδό αρνεύται προ– 189 –

ςωπικϊ την ύδια του την ϑπαρξη: του ζητόςαμε απλώσ να πει τη
γνώμη του ώςτε να μη λεύπει η λϋξη. Ϊνασ ιςτορικϐσ δεν εύχε αναφϋρει μια διϊςημη μϊχη, μια απϐ τισ λύγεσ των οπούων την ημερομηνύα γνωρύζει ϐλοσ ο κϐςμοσ, επειδό κατϊ τη γνώμη του δεν
ϋχει ιςτορικό αξύα. Αλλϊ οι “διορθώςεισ” μασ δεν υπερβαύνουν αυτό την ϋκκληςη για χϊρη του αναγνώςτη.»
Καθώσ φαύνεται, εύναι μια εγκυκλοπαύδεια που θα πϊει μακριϊ.

Η ΠΡΨΣΗ ΠΕΣΡΑ ΠΟΤ ΥΕΤΓΕΙ
Μϊθαμε με ικανοπούηςη ϐτι ο αρχιτϋκτονασ Μαξ Μπιλ, διευθυντόσ τησ χολόσ χεδιαςμοϑ τησ Ουλμ (δηλαδό του καινοϑριου
Μπϊουχαουσ, αρτηριοςκληρωμϋνου διαδϐχου τησ χολόσ του
Μονϊχου) οδηγόθηκε ςε παραύτηςη απϐ τη θϋςη του. το υνϋδριο Βιομηχανικοϑ χεδιαςμοϑ, που πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ Δϋκατησ Σριεννϊλε Βιομηχανικόσ Σϋχνησ ςτο Μιλϊνο, η
αντύφαςη εκφρϊςτηκε βύαια ςτον Μαξ Μπιλ απϐ τον Γιορν και
μερικοϑσ Ιταλοϑσ ςυντρϐφουσ ςτο ϐνομα του ξεπερϊςματοσ του
φονξιοναλιςτικοϑ προγρϊμματοσ. Μετϊ τη διαμϊχη που ακολοϑθηςε, η διαγραφό του Μαξ Μπιλ, του οπούου η θεωρητικό κατϊρρευςη αποδεύχτηκε απϐ οριςμϋνεσ γελούεσ απειλϋσ νομικών ενεργειών, όταν προφανώσ απαραύτητη. Αλλϊ καμύα πραγματικϊ
προοδευτικό τϊςη δεν εμφανύςτηκε ςτη ςχολό τησ Ουλμ, την οπούα θα ςυνεχύςουμε να αντιμαχϐμαςτε με αυξημϋνη αυτοπεπούθηςη χϊρη ςε αυτό τη ςημαντικό επιτυχύα.
Η κοινό μασ οργϊνωςη για τη δρϊςη που θα αναληφθεύ τώρα
ςτην αρχιτεκτονικό εγκαταςτϊθηκε ςτην ακϐλουθη διεϑθυνςη:
Πειραματικϐ Εργαςτόριο του Διεθνοϑσ Κινόματοσ για ϋνα Υανταςιακϐ Μπϊουχαουσ (οδϐσ 20ησ επτεμβρύου 2, Ωλμπα, Ιταλύα).
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Μωχϊμεντ Νταχοϑ

“ΩΘΛΙΟ ΘΑΤΜΑ”
ΚΑΣΑΠΣΤΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Η ςϑγχρονη πούηςη γύνεται ςε ςταθερό αντύθεςη με τισ κυρύαρχεσ
δυνϊμεισ τησ κοινωνύασ ϐπου ϋζηςαν οι δημιουργού τησ. Αυτού κα– 190 –

τηγορόθηκαν τϐςο για τισ ιδιαιτερϐτητεσ του ϋργου τουσ ϐςο και
για εκεύνεσ τησ ϑπαρξόσ τουσ. Για πολϑ καιρϐ η κυρύαρχη ιδεολογύα δεν τουσ ςυμπεριλϊμβανε χωρύσ επιφυλϊξεισ ςτο πϊνθεϐν τησ,
ακϐμα και ϐταν η ςυνειςφορϊ τουσ όταν δϑςκολο να αμφιςβητηθεύ. Ο Μαλαρμϋ υπεραςπιζϐταν ακϐμα τον Πϐε που εύχε αντλόςει
την ϋμπνευςό του “ςτο ανϋντιμο ρεϑμα κϊποιου μαϑρου μύγματοσ”. Με λύγα λϐγια, η αςτικό ςκϋψη υπεραςπιζϐταν τον εαυτϐ
τησ ςε ϐλα τα μϋτωπα.
όμερα, η εξουςύα βρύςκεται ςτα χϋρια των ύδιων ανθρώπων, αλλϊ ξϋρουμε ϐτι δεν υπεραςπύζονται πλϋον μια δικό τουσ ςκϋψη.
Παρηγοροϑνται γι’ αυτϐ αρνοϑμενοι την ύδια τη δυνατϐτητα μιασ
υπεραςπύςιμησ ςκϋψησ (αυτϐ ιςχϑει για τουσ πιο προχωρημϋνουσ,
αςφαλώσ εξακολουθοϑν να υπϊρχουν χριςτιανού). Και οι μορφϋσ
τϋχνησ που κατϋςτρεφαν την κουλτοϑρα τουσ και τα γοϑςτα τουσ
ϋχουν θριαμβεϑςει ςε τϋτοιο βαθμϐ ώςτε φτϊνουν, ςόμερα που
αυτϋσ ϋχουν εξαντληθεύ και ϋχουν γύνει κοινϐτοπεσ, να θαυμϊζουν
τισ τελευταύεσ επαναλόψεισ τουσ και να υπολόπτονται τισ ύδιεσ τισ
αδυναμύεσ τουσ.
Ϊτςι ο Ανρύ Μιςώ μπορεύ να κϊνει μια ϋκθεςη και ϋνα ό δϑο βιβλύα
(Ωθλιο Θαύμα) βαςιςμϋνα ςτο μοναδικϐ ενδιαφϋρον ϐτι δημιουργόθηκαν υπϐ την επόρεια τησ μεςκαλύνησ. Η τρϋλα, τα ναρκωτικϊ
παραμϋνουν τα αιώνια μϋςα αντιπεριςπαςμοϑ μιασ εντεταλμϋνησ
οπιςθοφυλακόσ, που ςτερεύται πλϋον οποιαςδόποτε θετικόσ ανταπϐδοςησ και εξυπηρετεύ απϐ τη μικρό τησ θϋςη –ανϊμεςα ςτα
κουτςομπολιϊ του Elle, τισ τελευταύεσ ανακαλϑψεισ του Φύτςκοκ
και τουσ Νεϐτουρκουσ του ριζοςπαςτικοϑ κϐμματοσ– το μεγϊλο
ϋργο τησ αποβλϊκωςησ του πλόθουσ.
2
Πρϐταςη του Ωςγκερ Γιορν: για να επιταχυνθεύ με ςυνϋπεια αυτό
η διαδικαςύα αποςϑνθεςησ, η Γαλλικό Κωμωδύα (ComédieFrançaise) πρϋπει να παύζει τουσ κλαςικοϑσ (και, ελλεύψει αυτόσ,
κϊποιο θϋατρο του Τςϋτ, φιλϐξενο για μικροϑσ δημιουργοϑσ, θα
μποροϑςε ϋτςι να αυξόςει την υπϐληψό του) υπϐ την επόρεια
κατϊλληλων ναρκωτικών που θα ανακοινώνονται ςτισ αφύςεσ και
ςτα προγρϊμματα. Μια μεγϊλη ποικιλύα ερμηνειών του ύδιου ϋργου εύναι εξαςφαλιςμϋνη, εφϐςον ολϐκληροσ ο θύαςοσ θα βρύςκεται υπϐ την επύδραςη του οπύου ό τησ ηρωύνησ· την επϐμενη μϋρα
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θα δοκιμϊζουν χαςύσ ό ακϐμα και ναρκωτικϊ διαφορετικϊ για τον
κϊθε ηθοποιϐ. Αγαλλύαςη για τουσ λϐγιουσ και εξαςφϊλιςη ενϐσ
ςταθεροϑ κοινοϑ τοξικομανών, που θα ςυμβϊλει ςτο ξεπϋραςμα
τησ οικονομικόσ κρύςησ του θεϊτρου μασ.
την περύπτωςη που κϊποιοσ θα εύχε το θϊρροσ να προχωρόςει
ϊμεςα ςε αυτϋσ τισ ακρϐτητεσ, οι λετριςτϋσ δεςμεϑονται να παρακολουθόςουν τισ παραςτϊςεισ ςε προφανό κατϊςταςη μϋθησ,
αφοϑ θα ϋχουν ρουφόξει ροϑμι, βϐτκα, κϐκκινο κραςύ ό κϊποιο
ϊλλο ποτϐ που θα επιλεγεύ απϐ τον διευθυντό ςε αρμονύα με τισ
δικϋσ του δοκιμϋσ.

ΣΙΠΟΣΑ ΣΟ ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΙΚΟ
Τπϊρχουν περιςςϐτερο ό λιγϐτερο βολικού τρϐποι να καμφθεύ το
ηθικϐ του ςτρατοϑ. Αν κϊποιοσ εύναι πρώτα απ’ ϐλα πατριώτησ,
ϋπειτα ςε κϊθε περύπτωςη κοςμοπολύτησ, γνωςτϐσ δημοςιογρϊφοσ, χριςτιανϐσ τησ αριςτερϊσ ό ρεφορμιςτόσ με καλϋσ ςυναναςτροφϋσ, δεν θα περϊςει πολϑ καιρϐ ςτη φυλακό –ϐςο βύαιη και
αν εύναι ςτην καταςτολό αυτοϑ του εγκλόματοσ, εξαιτύασ του
δϐγματοσ και τησ παρϊδοςησ, μια ςοςιαλιςτικό κυβϋρνηςη.
Αλλϊ αν κϊποιοσ δεν κατϋχει αυτϋσ τισ διακρύςεισ, αν δεν ανόκει
ςτην κϊςτα των ειδικευμϋνων αντιαποικιοκρατών που ςυγκεντρώνονται τακτικϊ τρϋχοντασ να διαςώςουν κϊποιον δικϐ τουσ
που προβϊλλει η επικαιρϐτητα, αν εύναι λοιπϐν ϑποπτοσ για την
υποκύνηςη μιασ πιο γενικόσ ανατροπόσ, δεν θα κατονομαςτεύ ςυχνϊ ςτισ ωραύεσ ςυναντόςεισ ϐπου πηγαύνουν αυτϋσ οι ελύτ αναμιγνϑοντασ τισ διϊφορεσ τϊςεισ τουσ, δεν θα καλϑψει πολλϋσ
γραμμϋσ ςτισ ατρϐμητεσ εβδομαδιαύεσ εκδϐςεισ.
Να γιατύ η φυλϊκιςη ςτη Υρεν του Πιερ Υρανκ, γραμματϋα τησ
4ησ Διεθνοϑσ, και αρκετών αγωνιςτών αυτόσ τησ οργϊνωςησ, πϋραςε ςχεδϐν απαρατόρητη.

ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΜΙΑ ΠΡΟΥΑΣΗ
ΟΤΡΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ
Ο Αντρϋ Μπρετϐν περύμενε τα εξηκοςτϊ γενϋθλιϊ του ςτισ 18 του
περαςμϋνου Υεβρουαρύου. Με τη φροντύδα των ςυντρϐφων μασ
τησ επιθεώρηςησ Les Lèvres Nues, φτιϊχτηκαν ψεϑτικεσ προςκλό– 192 –

ςεισ που οδόγηςαν ςτα ςαλϐνια του ξενοδοχεύου Λουτετύα ϋναν
απροςδιϐριςτο αριθμϐ παραπλανηθϋντων (αρκετϋσ εκατοντϊδεσ
ςϑμφωνα με την L’ Express, αλλϊ ο ανταποκριτόσ τησ Combat δεν
εύδε παρϊ μϐνο “μερικοϑσ απρϐβλεπτουσ προςκεκλημϋνουσ”).
Σρεισ μϋρεσ αργϐτερα οι ύδιεσ προςκλόςεισ, που ςτϊλθηκαν απϐ
το Βϋλγιο ςτα ύδια πρϐςωπα, εύχαν εμπλουτιςτεύ με μια φρϊςη
ςτο πϊνω μϋροσ τουσ που γνωςτοποιοϑςε την ψευδό εύδηςη και
απϐ ποϑ προερχϐταν η ενϋργεια.
Κανϋνασ ϐμωσ δεν εύχε ενοχληθεύ απϐ τη ςκοπύμωσ γελούα μορφό
μιασ πρϐςκληςησ που ανακούνωνε ϐτι ο Μπρετϐν θα εκμεταλλευϐταν αυτό την ευκαιρύα για να αναλϑςει “την αιώνια νεϐτητα του
ςουρρεαλιςμοϑ”. Αποδεικνϑεται ϋτςι ϐτι καμιϊ ανοηςύα δεν μπορεύ πλϋον να προκαλεύ κατϊπληξη ϐταν προτεύνεται απϐ αυτϐ το
δϐγμα.
Εύναι περιττϐ να τονιςτεύ ϐτι κανϋνασ δεν εύχε την πρϐθεςη να
“επιτευχθεύ” μια ακϐμα μυςτικοπούηςη ςε βϊροσ τησ καλλιεργημϋνησ υψηλόσ κοινωνύασ του Παριςιοϑ, αλλϊ να επιςημανθεύ μια
ςημαντικό ημερομηνύα. Ο τϑποσ δεν την παρϋλειψε.
ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΜΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΗ ΥΩΣΙΑ
Κϑριοι,
Ϊχοντασ λϊβει γνώςη του ερωτηματολογύου τησ ϋρευνασ που ο
Πύργοσ τησ Υωτιϊσ (La Tour de Feu) “θεώρηςε αναγκαύο και επεύγον” να διεξϊγει για τισ ςχϋςεισ μεταξϑ πούηςησ και ζωγραφικόσ,
εν μϋςω μιασ επανϊςταςησ που θα επηρϋαζε την “απεικϐνιςη”,
δεν θα ξαφνιϊςουμε κανϋναν αναγνωρύζοντασ ϐτι αυτό η ϋρευνα
δεν μασ φαύνεται να επιδϋχεται απϊντηςη.
Αλλϊ, αντύ αυτόσ, θεωροϑμε χρόςιμο για μια ςκϋψη που εύναι
προφανώσ περιςςϐτερο παραπλανημϋνη παρϊ παραπλανητικό,
να ςασ προτεύνουμε τα εξόσ θϋματα για περιςυλλογό: ποια ςχϋςη
θα μποροϑςε να υπϊρχει ανϊμεςα ςτα ερωτόματϊ ςασ και τη νοημοςϑνη, ϋςτω και αν αυτό εύναι ελϊχιςτα προηγμϋνη; Ανϊμεςα
ςτο λεξιλϐγιϐ ςασ και τη γαλλικό γλώςςα; Ανϊμεςα ςτην ϑπαρξό
ςασ και τον 20ο αιώνα;
Για τη Λετριςτικό Διεθνό:
Ζιλ Ζ. Βολμϊν, Γ.-Ε. Ντεμπϐρ
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΣΡΙΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
1. dériver: εκτρϋπω το νερϐ (12οσ αι.), dérivation (1377, Λ.), -atif
(15οσ αι.), δϊνειο απϐ το λατινικϐ derivare, -atio, -ativus, κυριολεκτικϊ και μεταφορικϊ (απϐ το rivus, ρουσ).
2. dériver: απομακρϑνομαι απϐ την ϐχθη (14οσ αι., Β.), ςϑνθετο του
rive, ϐχθη.
3. dériver: ξεμακραύνω (16οσ αι., Α. ντ’ Ψμπινιϋ, παραλλαγό του
driver), διαςταϑρωςη του Αγγλ. to drive (κυριολ. “ωθώ”) και
του προηγοϑμενου. Παραγ.: dérive, -ation (1690, Υυρετιϋρ).
4. dériver: ελευθερώνω αυτϐ που καθηλώθηκε. Βλ. river, καθηλώνω.

ΣΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
το τελευταύο βιβλύο που εκδϐθηκε ςχετικϊ με τον Ρετζ (εκδϐςεισ
Albin-Michel) ο κ. Πιερ-Ζωρζ Λορύσ, χωρύσ να υπεραςπύζεται την
πιο ςυμβατικό ηθικολογύα ςτην αξιολϐγηςη του χαρακτόρα του,
δικαιολογεύ ωςτϐςο τη γελούα εξόγηςη τησ ςυμπεριφορϊσ του
μϋςω τησ φιλοδοξύασ: “Απϐ όττα ςε όττα, τα Απομνημονεύματα
ςυνεχύζονται ϋτςι μϋχρι την τελικό καταςτροφό… τα Απομνημονεύματϊ του δεν ϋχουν την κατόφεια ενϐσ νικημϋνου αλλϊ το κϋφι
ενϐσ παύκτη… ο Ρετζ πϋτυχε τον μοναδικϐ ςκοπϐ που εύχε θϋςει…”
Η εξαιρετικό παιγνιώδησ αξύα τησ ζωόσ του Γκοντύ, και εκεύνησ
τησ φενδϐνησ τησ οπούασ υπόρξε ο ςημαντικϐτεροσ υποκινητόσ,
πρϋπει να αναλυθοϑν ςε μια πραγματικϊ ςϑγχρονη προοπτικό.
την αξιοςημεύωτη ςειρϊ περιπετειών του Δϐκτοροσ Υου Μαντςοϑ, του κ. αξ Ρϐμερ, που κυκλοφϐρηςε ςτα γαλλικϊ κατϊ τη
δεκαετύα του ’30 απϐ τη ςυλλογό “Η Μϊςκα”, πρϋπει να ξεχωρύςουμε ιδιαύτερα τα Μυςτόρια τησ ι-Υαν (τη Μϊςκα του Υου
Μαντςοϑ). Εκτϐσ απϐ την καταςταςιακό ομορφιϊ τησ ςυμπεριφορϊσ των αντιμαχϐμενων χαρακτόρων που, ςτην πραγματικϐτητα, ςχετύζονται μεταξϑ τουσ μϐνο μϋςω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε
ϋνα τρομακτικϐ παιχνύδι του οπούου ςκηνοθϋτησ εύναι ο Υου Μαντςοϑ, πρϋπει να αναγνωρύςουμε ϐτι η χρόςη τησ διακϐςμηςησ,
ϊλλοτε εξωφρενικό και ϊλλοτε λογικό, προςεγγύζει την ψυχογεωγραφύα.

ϑνταξη: οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ
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ΑΠΟΣΤΦΙΑ ΣΨΝ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ ΣΗ ΜΑΑΛΙΑ
τισ 4 του περαςμϋνου Αυγοϑςτου επρϐκειτο να ξεκινόςει ςτη
Μαςςαλύα ϋνα Υεςτιβϊλ Πρωτοποριακόσ Σϋχνησ, που διοργανώθηκε με την υποςτόριξη διϊφορων κυβερνητικών τουριςτικών
οργανιςμών, καθώσ επύςησ και του υπουργεύου Ανοικοδϐμηςησ
και Πολεοδομύασ. Απϐ τη διακϐςμηςη που επιλϋχθηκε –το κτύριο
του Κορμπυζιϋ που αποκαλεύται “Ακτινοβϐλα Πϐλη”– και το φϊςμα των διαφαινϐμενων προςωπικοτότων, αυτό η εκδόλωςη όταν η αποθϋωςη των κονφουζιονιςτικών και οπιςθοδρομικών τϊςεων που κυριϊρχηςαν αδιϊλειπτα ςτη ςϑγχρονη ϋκφραςη εδώ
και δϋκα χρϐνια. Η δημϐςια καθιϋρωςη μιασ τϋτοιασ ςυνϊθροιςησ
ςυντελϋςτηκε, ϐπωσ γύνεται ςυνόθωσ, τη ςτιγμό ακριβώσ ϐπου η
χρεοκοπύα αυτών των τϊςεων εμφανύζεται ςε ολοϋνα ευρϑτερουσ
τομεύσ τησ πνευματικόσ κοινόσ γνώμησ· τη ςτιγμό ϐπου ξεκινϊει
μια αμετϊκλητη ςτροφό προσ μια ςυγκλονιςτικό απελευθϋρωςη
ςε ϐλα τα πεδύα.
Σϋςςερισ μϋρεσ πριν την ϋναρξη του Υεςτιβϊλ Πρωτοποριακόσ
Σϋχνησ, η Λετριςτικό Διεθνόσ ϋκανε μια ϋκκληςη για μποώκοτϊζ,
εξηγώντασ ϐτι η θϋςη που πόρε ςε ςχϋςη με τη ςυνϊντηςη τησ
Μαςςαλύασ θα μποροϑςε να ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτο μϋλλον ώ– 195 –

ςτε να τονιςτεύ η διαύρεςη ςε δϑο ςτρατϐπεδα, μεταξϑ των οπούων οποιοςδόποτε διϊλογοσ θα εύναι ανώφελοσ:
“Οι ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτό την παρϋλαςη, ϐπου τύποτα δεν λεύπει
απϐ αυτϐ που θα αντιπροςωπεϑει ςε εύκοςι χρϐνια την ηλιθιϐτητα τησ δεκαετύασ του ’50, θα ςτιγματιςτοϑν οριςτικϊ απϐ μια ϊκριτη προςκϐλληςη ςτην τελειϐτερη εκδόλωςη του πνεϑματοσ
μιασ εποχόσ. Καλοϑμε λοιπϐν τουσ καλλιτϋχνεσ που προςκλόθηκαν, τουλϊχιςτον εκεύνουσ που δεν αιςθϊνονται τελειωμϋνοι, να
αποςταςιοποιηθοϑν ϊμεςα απϐ αυτϐ το αμϊλγαμα του ντεώςμοϑ,
του ταςιςμοϑ και τησ ανικανϐτητασ… Καλοϑμε τη διεθνό πρωτοπορύα να καταγγεύλει το νϐημα αυτοϑ του ελιγμοϑ και να δημοςιεϑςει τα ονϐματα ϐςων εμπλϋκονται ςε αυτϐν.”
Σο Υεςτιβϊλ Πρωτοποριακόσ Σϋχνησ, που ξεκύνηςε εν μϋςω τησ
ςχεδϐν ομϐφωνησ αδιαφορύασ του τϑπου (μϐνο δϑο καθημερινϋσ
εφημερύδεσ του Παριςιοϑ αναφϋρουν την ϋναρξό του με πολϑ ςϑντομα ϊρθρα), εγκαταλεύφθηκε την τελευταύα ςτιγμό απϐ οριςμϋνουσ διοργανωτϋσ του, φτϊνοντασ ςυχνϊ να μη ςυγκεντρώνει
παρϊ μϐνο καμιϊ εικοςαριϊ θεατϋσ ανϊ ςυνεδρύα, και κατϋληξε
ςϑντομα ςε μια πλόρη αποτυχύα ακϐμα και απϐ οικονομικό ϊποψη.
Κϊποιεσ ςϑντομεσ ευγενικϋσ αναφορϋσ ςτα ςυνεργαζϐμενα εβδομαδιαύα ϋντυπα δεν κατϊφεραν να ςυγκαλϑψουν τη διϊλυςη τησ
ωραύασ Σαςιςτο-εκοτύνικησ πρωτοπορύασ. Προςπϊθηςαν το πολϑ να διαδώςουν μια αναταραχό δυςφημώντασ την αντιπολύτευςη. Ϊτςι η Figaro Littéraire, ςτο τεϑχοσ τησ 11ησ Αυγοϑςτου, ανϋφερε ϐτι κϊποιοι λετριςτϋσ ςυμμετεύχαν ςτο Υεςτιβϊλ και ταυτϐχρονα το μποώκοτϊριςαν· ϋπειτα, ενώ δημοςύευςε ςτο τεϑχοσ τησ
επϐμενησ εβδομϊδασ την επύςημη διϊψευςό μασ, παρϋλειψε με
νϐημα την τελευταύα φρϊςη: “Η ϋκκληςη τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ, την οπούα αναφϋρετε, δεν απευθυνϐταν βϋβαια ςτουσ εμπϐρουσ πινϊκων ζωγραφικόσ, και ειςακοϑςτηκε ευρϋωσ.”
Η αλόθεια εύναι ϐτι τον Αϑγουςτο του 1956 όταν όδη πολϑ αργϊ
για να πλαςαριςτεύ ϋνα ςυνεκτικϐ ϐραμα των ςϑγχρονων τεχνών
που ϋχουν θεμελιωθεύ ςτην επανϊληψη εμπειριών του παρελθϐντοσ. Η μεταπολεμικό περύοδοσ τησ αντύδραςησ τελειώνει. Ϋταν
πολϑ αργϊ ακϐμα και για να δρϋψουν τισ πολιτικϋσ δϊφνεσ των
βετερϊνων μιασ πρωτοπορύασ που ϋγινε ακύνδυνη. Αυτό εδώ δεν
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υπόρξε ποτϋ επιθετικό, και αυτϐ αρχύζει να γύνεται γνωςτϐ. Και
πϊνω απ’ ϐλα, αυτό η περύοδοσ χαρακτηρύςτηκε βαςικϊ απϐ ϊναρχεσ και αποςπαςματικϋσ επαναλόψεισ. Ϋταν απερύςκεπτο
λοιπϐν να επεκταθεύ η επιχεύρηςη –εγκαταλεύποντασ απλώσ την
επιλογό μιασ “μοντϋρνασ” διακϐςμηςησ για ϋνα φεςτιβϊλ θεϊτρου, φτωχϐ ςυγγενό εκεύνου τησ Αβινιϐν· καταλόγοντασ ςε μια
βιαςτικό προςϊρτηςη τησ ζωγραφικόσ ό του κινηματογρϊφου
–μϋχρι το θϋαμα μιασ ενϐτητασ που δεν υπόρξε ποτϋ. Η μοναδικό
δυνατϐτητα ϑπαρξόσ τησ βρύςκεται ςτην ενιαύα επανϊςταςη που
ξεκινϊει.

Η ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΣΗ ΑΛΜΠΑ
Απϐ τισ 2 ωσ τισ 8 επτεμβρύου πραγματοποιόθηκε ςτην Ιταλύα,
ςτην πϐλη τησ Ωλμπα, ϋνα υνϋδριο που ςυγκλόθηκε απϐ τον
Ωςγκερ Γιορν και τον Σζουζϋπε Γκαλύτςο ςτο ϐνομα του Διεθνούσ
Κινόματοσ για ϋνα Υανταςιακό Μπϊουχαουσ, μιασ ομαδοπούηςησ
τησ οπούασ οι απϐψεισ ςυμφωνοϑν με το πρϐγραμμα τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ για την πολεοδομύα και τισ δυνατϋσ χρόςεισ τησ
(βλ. Potlatch, τεϑχοσ 26). Οι εκπρϐςωποι πρωτοποριακών τμημϊτων απϐ οκτώ χώρεσ (Αλγερύα, Βϋλγιο, Γαλλύα, Δανύα, Ιταλύα, Μεγϊλη Βρετανύα, Ολλανδύα, Σςεχοςλοβακύα) ςυναντόθηκαν εκεύ
για να θϋςουν τισ βϊςεισ μιασ ενιαύασ οργϊνωςησ. Οι εργαςύεσ αυτϋσ διεξϊχθηκαν με ϐλεσ τισ ςυνϋπειϋσ τουσ.
Ο Κριςτιϊν Ντοτρεμϐν, του οπούου την ϊφιξη ςτο υνϋδριο ωσ
μϋλουσ τησ Βελγικόσ αντιπροςωπεύασ εύχαν αναγγεύλει κϊποιοι,
αλλϊ ο οπούοσ ςυμμετεύχε εδώ και αρκετϐ καιρϐ ςτη ςϑνταξη τησ
Nouvelle-nouvelle Revue Française, δεν εμφανύςτηκε ςε μια ςυνϊθροιςη ϐπου η παρουςύα του θα όταν απαρϊδεκτη για την πλειοψηφύα.
Ο Ενρύκο Μπαχ, εκπρϐςωποσ του “Κινόματοσ Πυρηνικόσ Σϋχνησ”,
αναγκϊςτηκε να αποχωρόςει απϐ την πρώτη μϋρα· και το υνϋδριο επιδοκύμαςε τη ρόξη με τουσ πυρηνικοϑσ δημοςιεϑοντασ την
ακϐλουθη ανακούνωςη: “Καθώσ τϋθηκε αντιμϋτωποσ με ςυγκεκριμϋνα γεγονϐτα, ο Μπαχ εγκατϋλειψε το υνϋδριο. Δεν πόρε το
κουτύ του ταμεύου.”
το μεταξϑ, η εύςοδοσ ςτην Ιταλύα των Σςεχοςλοβϊκων ςυντρϐφων μασ Πρϊβοςλαβ Ρϊντα και Κϐτικ εμποδύςτηκε απϐ την Ιτα– 197 –

λικό κυβϋρνηςη που, παρϊ τισ ςχετικϋσ διαμαρτυρύεσ που διατυπώθηκαν, δεν τουσ χορόγηςε τη βύζα για να περϊςουν το εθνικϐ
ςιδηροϑν παραπϋταςμϊ τησ παρϊ μϐνο ςτο τϋλοσ του υνεδρύου
τησ Ωλμπα.
Η παρϋμβαςη του Βολμϊν, εκπροςώπου τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ, τϐνιςε ιδιαύτερα την ανϊγκη μιασ κοινόσ πλατφϐρμασ που
θα περιγρϊφει το ςϑνολο τησ ςημερινόσ εμπειρύασ:
“ϑντροφοι, οι παρϊλληλεσ κρύςεισ που πλόττουν ςόμερα ϐλα τα
εύδη τησ καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ προςδιορύζονται απϐ μια ςυνολικό κύνηςη, και η επύλυςη αυτών των κρύςεων δεν μπορεύ να
επιτευχθεύ παρϊ μϐνο μϋςα ςε μια γενικό προοπτικό. Η διαδικαςύα ϊρνηςησ και καταςτροφόσ που εκδηλώθηκε, με αυξανϐμενη
ταχϑτητα, ενϊντια ςε ϐλεσ τισ παλιϋσ ςυνθόκεσ τησ καλλιτεχνικόσ
δραςτηριϐτητασ, εύναι αμετϊκλητη: αποτελεύ τη ςυνϋπεια τησ εμφϊνιςησ ανώτερων δυνατοτότων δρϊςησ ςτον κϐςμο…
“… Όποια και αν εύναι η αξιοπιςτύα που θϋλει να αποδύδει ςόμερα
η αςτικό τϊξη ςε αποςπαςματικϋσ ό ςυνειδητϊ οπιςθοδρομικϋσ
καλλιτεχνικϋσ απϐπειρεσ, η δημιουργύα δεν μπορεύ να εύναι ςόμερα παρϊ μϐνο μια ςϑνθεςη που τεύνει ςτην ολοκληρωμϋνη καταςκευό μιασ ατμϐςφαιρασ, ενϐσ ςτιλ ζωόσ… Μια ενιαύα πολεοδομύα
–η ςϑνθεςη που επιδιώκουμε, η οπούα θα ενςωματώςει τϋχνεσ και
τεχνικϋσ– πρϋπει να δημιουργηθεύ ςϑμφωνα με οριςμϋνεσ νϋεσ
αξύεσ τησ ζωόσ, τισ οπούεσ πρϋπει απϐ τώρα και ςτο εξόσ να διακρύνουμε και να διαδώςουμε…”
Η τελικό απϐφαςη του υνεδρύου εξϋφραςε μια βαθιϊ ςυμφωνύα,
υπϐ τη μορφό μιασ ανακούνωςησ με ϋξι ςημεύα που διακηρϑςςει
την “ανϊγκη μιασ ολοκληρωμϋνησ καταςκευόσ του περιβϊλλοντοσ
τησ ζωόσ μϋςω μιασ ενιαύασ πολεοδομύασ που πρϋπει να χρηςιμοποιόςει το ςϑνολο των τεχνών και των ςϑγχρονων τεχνικών…”·
τον “προκαταβολικϊ παρωχημϋνο χαρακτόρα κϊθε καινοτομύασ
που ειςϊγεται ςε μια τϋχνη εντϐσ των παραδοςιακών ορύων τησ”·
την “αναγνώριςη μιασ ουςιαςτικόσ αλληλεξϊρτηςησ μεταξϑ τησ
ενιαύασ πολεοδομύασ και ενϐσ μελλοντικοϑ ςτιλ ζωόσ…” που πρϋπει να τοποθετηθεύ “ςτην προοπτικό μιασ μεγαλϑτερησ πραγματικόσ ελευθερύασ και μιασ μεγαλϑτερησ κυριαρχύασ επύ τησ φϑςησ”· τϋλοσ, την “ενϐτητα τησ δρϊςησ ϐςων υπογρϊφουν αυτϐ το
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πρϐγραμμα…” (το ϋκτο ςημεύο απαριθμεύ επύςησ τουσ διϊφορουσ
τρϐπουσ μιασ αμοιβαύασ υποςτόριξησ).
Εκτϐσ απϐ αυτό την τελικό απϐφαςη, που εγκρύθηκε απϐ τουσ:
Ϊλενα Βερϐνε, Βολμϊν, Α. Γιορν, Σζ. Γκαλύτςο, Ζ. Καλϐν, Κϐνςταντ,
Κϐτικ, Ρϊντα, Πιϋρο ιμϐντο, Ε. ϐτςασ τον νεϐτερο –το υνϋδριο
αποφϊνθηκε ομϐφωνα ενϊντια ςε οποιαδόποτε ςχϋςη με τουσ
ςυμμετϋχοντεσ ςτο Υεςτιβϊλ τησ Ακτινοβϐλασ Πϐλησ, ςε ςυνϋχεια του μποώκοτϊζ που εύχε προκληθεύ τον προηγοϑμενο μόνα.
Μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών του υνεδρύου, ο Ζιλ Ζ. Βολμϊν προςτϋθηκε ςτουσ υπεϑθυνουσ τησ ςϑνταξησ του Eristica, δελτύου
πληροφϐρηςησ του Διεθνούσ Κινόματοσ για ϋνα Υανταςιακό Μπϊουχαουσ, και ο Ωςγκερ Γιορν τοποθετόθηκε ςτη ςυντονιςτικό επιτροπό τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ.
Σο υνϋδριο τησ Ωλμπα θα ςηματοδοτόςει αναμφύβολα ϋνα απϐ
τα δϑςκολα ςτϊδια, ςτο πεδύο του αγώνα για μια νϋα ευαιςθηςύα
και μια νϋα κουλτοϑρα, αυτόσ τησ γενικόσ επαναςτατικόσ ανανϋωςησ που χαρακτηρύζει το ϋτοσ 1956 και γύνεται φανερό ςτα
πρώτα πολιτικϊ αποτελϋςματα τησ πύεςησ των μαζών ςτην
Ε...Δ., ςτην Πολωνύα και ςτην Ουγγαρύα (αν και εκεύ, ςε μια επικύνδυνη ςϑγχυςη, η επιςτροφό των παλιών ςαπιςμϋνων ςυνθημϊτων του κληρικαλικοϑ εθνικιςμοϑ πηγϊζει απϐ το θανϊςιμο
ςφϊλμα τησ απαγϐρευςησ μιασ μαρξιςτικόσ αντιπολύτευςησ), ϐπωσ και ςτισ επιτυχύεσ τησ αλγερινόσ εξϋγερςησ και ςτισ μεγϊλεσ
απεργύεσ τησ Ιςπανύασ. Σο προςεχϋσ μϋλλον αυτών των εξελύξεων
επιτρϋπει τισ μεγαλϑτερεσ ελπύδεσ.

Η ΕΚΔΗΛΨΗ ΣΗ ΑΛΓΕΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΚΑΙ Ο
ΑΠΑΣΕΨΝΑ ΚΑΣΕΜΠ ΓΙΑΙΝ
“Ο Κατϋμπ Γιαςύν εύναι ϋνασ παλιϐσ πολιτικϐσ αγωνιςτόσ, ο Κατϋμπ Γιαςύν εύναι ϋνασ επαναςτϊτησ”, διαβϊζουμε ςε κϊποιεσ εφημερύδεσ τησ αριςτερϊσ οι οπούεσ ανόκουν ςε μικροαςτοϑσ που
θϋλουν οι ύδιοι να παύζουν τουσ επαναςτϊτεσ. Ο Κατϋμπ υπόρξε
ύςωσ ϋνασ ακτιβιςτόσ του P.P.A. ϐταν όταν δεκαεφτϊ ό δεκαοχτώ
ετών, αλλϊ δεν ςυνϋχιςε ποτϋ, και αυτϐ εύναι το λϊθοσ του. Προβϊλλει το γεγονϐσ ϐτι εύχε ςυλληφθεύ και φυλακιςτεύ το 1946 για
υπονϐμευςη τησ εςωτερικόσ αςφϊλειασ του Κρϊτουσ, αλλϊ εύναι
γνωςτϐ ϐτι εκεύνη την εποχό η Αλγερύα περνοϑςε μια πολϑ τα– 199 –

ραγμϋνη περύοδο, και ϐτι οποιοςδόποτε μποροϑςε να ςυλληφθεύ.
Δεν θα εξαπατόςουμε κανϋναν παρουςιϊζοντασ τον Κατϋμπ Γιαςύν ςαν επαναςτϊτη επειδό ϋγραψε τον Θεμελιωτό (Le Fondateur). Πρϋπει να κρύνουμε πολιτικϊ ϋνα ϊτομο ςϑμφωνα με τισ
πρϊξεισ του και τα αποτελϋςματα που επιτεϑχθηκαν, και ϐχι ςϑμφωνα με τα “ποιητικϊ” γραπτϊ του. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να
αναγνωρύςουμε ϐτι ϐςα γρϊφει ο Κατϋμπ ϋχουν μια οριςμϋνη
κομψϐτητα, ϐπωσ λϋει ο Ρενϋ αρ, αλλϊ αυτό δεν προχωρϊει παραπϋρα.
Ση ςτιγμό που χιλιϊδεσ ϊνθρωποι ςκοτώνονται, τη ςτιγμό που
ϐλοι οι φοιτητϋσ απεργοϑν και μερικού απϐ αυτοϑσ περνοϑν ςτην
παρανομύα, εύναι ενοχλητικϐ να βλϋπουμε τον Κατϋμπ Γιαςύν να
προςπαθεύ να εδραιώςει τη φόμη του ωσ ςυγγραφϋα επωφελοϑμενοσ απϐ αυτϋσ τισ περιςτϊςεισ. Η επιτυχύα του εκφρϊζει ςτην
πραγματικϐτητα την ϋνοχη ςυνεύδηςη των αριςτερύζοντων μικροαςτών: εύναι ο δικϐσ τουσ καλϐσ Αλγερινϐσ επαναςτϊτησ, ϐπωσ κϊποιοι ϊλλοι ϋχουν τουσ δικοϑσ τουσ καλοϑσ νϋγρουσ.
Ασ ςυνεχύςει ο Κατϋμπ Γιαςύν να εξαςφαλύζει κϊποιεσ λογοτεχνικϋσ επιτυχύεσ, που θα τον βοηθόςουν να κατακτόςει τα νεαρϊ κορύτςια τησ Ζερμαύν-ντε-Πρε, αλλϊ τον παρακαλοϑμε να μην παύζει
πια τον μικρϐ επαναςτϊτη. Αυτϐ δεν του ταιριϊζει καθϐλου.
Αμπντελχαφύντ Φατύμπ

ΠΑΝΣΑ Ο ΨΡΑΙΟ ΡΟΛΟ
1. Η ϋνδοξη αβεβαιότητα του αγωνύςματοσ
“Η διϊςχιςη αυτοϑ του χϊουσ, η μεταμϐρφωςη αυτόσ τησ χεδύασ
τησ Μϋδουςασ, η παρϊκαμψη αυτόσ τησ πνευματικόσ κϐλαςησ θα
εύναι ϋνα εγχεύρημα που θα απαιτόςει ιδιοφυεύσ ανθρώπουσ· ϐχι
απλώσ ϋναν νϋο Πικϊςο, ϐπωσ λϋγεται για κϊθε ζωγρϊφο που
φαύνεται να θϋλει να αλλϊξει τα δεδομϋνα του εικαςτικοϑ προβλόματοσ, αλλϊ τη δρϊςη ενϐσ νϋου αςτεριςμοϑ ποιητών, θεωρητικών και ζωγρϊφων."
(Αλϋν Ζουφρουϊ, “Η κατϊςταςη τησ νϋασ ζωγραφικόσ
ςτο Παρύςι”, Preuves, τεϑχοσ 68)
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2. Σα πρώτα γνωςτϊ αποτελϋςματα
«Γιατύ λοιπϐν, ςε μια τϐςο “διεξοδικό” μελϋτη, παραβλϋπεται η
“Νϋα επιςτολό ςτουσ αντι-λεμαιτρικοϑσ λετριςτϋσ” ωσ απϊντηςη
ςτισ “Προςβολϋσ των αντι-ιζουικών λετριςτών”;
Αυτού οι αςόμαντοι βυζαντινιςμού ςϊσ αποκοιμύζουν ενώ η Γαλλύα
διαλϑεται.»
(Αλμπϋρ Παρϊζ, “Η ςιωπό τησ αθλιότητασ”,
La Parisienne, τεϑχοσ 37)

ΣΟ ΚΟΝΑΚΙ ΣΟΤ ΜΑΣΙΕ
Εύναι γνωςτό η ςημαςύα των μπουφονερύ που οργανώνονταν
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του Μεςαύωνα για το θϋμα του εφόμερου
χαρακτόρα τησ κοςμικόσ εξουςύασ. Οι πολλαπλϋσ επιδεύξεισ των
βαςιλιϊδων τησ μιασ ημϋρασ χρηςύμευαν τϐτε για να παρηγοροϑν
τουσ υπηκϐουσ που δεν όταν βαςιλιϊδεσ. Οι τελευταύοι διαφημιζϐμενοι βαςιλϐφρονεσ του αιώνα μασ, αναμφύβολα επειδό προϋρχονται ςυνόθωσ απϐ κοινωνικϊ ςτρώματα των οπούων οι λειτουργύεσ και οι διαθϋςεισ εύναι πιο δουλοπρεπεύσ, μποροϑν να
απϐλαμβϊνουν ακϐμα αυτϐ το εύδοσ αποζημύωςησ.
Σον περαςμϋνο Μϊιο, ςτην γκαλερύ Δεξιϊ Όχθη, η ςτϋψη του ζωγρϊφου Ματιϋ οργανώθηκε λοιπϐν απϐ τον Ιηςουύτη Σαπιϋ για να
γιορτϊςουν ςτο πρϐςωπο ενϐσ ανθρώπου ϐλοι οι ςυνοδοιπϐροι
του πουζαντιςτικοϑ κινόματοσ.

Η ΒΑΘΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΕΚΛΕΙΧΗ
ΣΟΤ ΟΤΡΡΕΑΛΙΜΟΤ
Η επιθεώρηςη Le surréalisme même, υπϐ τη διεϑθυνςη του Μπρετϐν, που αναγγελλϐταν καθημερινϊ επύ οχτώ μόνεσ και τησ οπούασ
την ϋκδοςη ανϋφερε η N.N.R.F. (Nouvelle-Nouvelle Revue
Française) του Αυγοϑςτου, παρϋμεινε ςτην πραγματικϐτητα
κρυμμϋνη μϋχρι τα τϋλη Οκτωβρύου για ιδεολογικοϑσ λϐγουσ: ϋνασ
απϐ τουσ πιο εξϋχοντεσ ςυνεργϊτεσ τησ, ο κ. Ρομπϋρ Μπεναγιοϑν,
ςουρρεαλιςτόσ απϐ παλιϊ, ςυμβαύνει να απαςχολεύται ταυτϐχρονα ςτην κινηματογραφικό κριτικό του Demain, εβδομαδιαύου εντϑπου του κ. Γκυ Μολλϋ.
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Η διεϑθυνςη του Surréalisme même περύμενε λοιπϐν οχτώ μόνεσ
να αλλϊξει πολιτικό ο κ. Γκυ Μολλϋ, ώςτε να εκδοθεύ χωρύσ ντροπό. Όπωσ εύναι γνωςτϐ, ο κ. Γκυ Μολλϋ δεν ϊλλαξε πολιτικό· και
ενώ η επιθεώρηςη του κ. Μπρετϐν εύναι πολϑ ωραύα (γυαλιςτερϐ
χαρτύ, 84 εικϐνεσ), όταν απαραύτητο να θυςιαςτεύ η επιθυμύα αποδϋςμευςησ αυτοϑ του μικροϑ κεφαλαύου.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ ΣΟ ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΗ
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΑ ΠΟΛΗ
Αλμπινϐνι, Ανρύ, Ατλϊν, Βογκϋνςκι, Γκιγιϐν, Ιζοϑ, Ιονϋςκο, Κερςμπρϐν, Λαπουζϊντ, Λεμαύτρ, Λ’ Ερμπιϋ, Μακ Λϊρεν, Μαρτϋν, Μεςιϊν, Μπαρακϋ, Μπεζϊρ, Μπϋνεντεκ, Μπουλϋζ, Οντϋρ, Παν, Πακ,
Πολιερύ, Πουςςϋρ, Πουϋντε, Πρεβϋρ, Ραγκϐν, εζϊρ, ϋφερ, ολϊλ,
ταλϑ, τοκχϊουζεν, ουγκϊι, ωγκϋ, Σαρντιϋ, Σζιλιολύ, Σινγκελύ,
Τβ, Τμώ, Υανϐ, Υιλιπϐ, Υορντ, Φϊθαγουεώ.

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΕ
Σο φυλλϊδιο Όλεσ οι κυρύεσ ςτο ςαλόνι (Toutes ces dames au
salon), ςχετικϊ με την ϋκθεςη πινϊκων ζωγραφικόσ που ανϋθεςε
η Royal Dutch Shell ςε διϊφορουσ νϋουσ ζωγρϊφουσ ςτισ Βρυξϋλλεσ με θϋμα “Η βιομηχανύα πετρελαύου με τα μϊτια των καλλιτεχνών”, προκϊλεςε μια μικρό κατακραυγό απϐ τουσ λϊτρεισ τησ
ςϑγχρονησ τϋχνησ:
Κϊποιοι ϊγνωςτοι μϋχρι ςόμερα Βϋλγοι δημοςύευςαν ϋναν λύβελλο για να αποκαλϑψουν ςτην παγκϐςμια κοινό γνώμη ϐτι, ανϊμεςα ςτουσ 49 υπογρϊφοντεσ αυτοϑ του φυλλαδύου, δεν υπόρχαν
παρϊ μϐνο 5 ζωγρϊφοι.
Μερικού παταφυςικού απϐ διϊφορεσ χώρεσ ενώθηκαν για να μοιρϊςουν καμιϊ εικοςαριϊ αντύτυπα (ςτουσ φύλουσ, ςτην οικογϋνεια…) ενϐσ πνευματώδουσ αντι-φυλλαδύου.
Σϋλοσ, ο ύδιοσ ο τεφϊν Ρε, ο διϊςημοσ κριτικϐσ τϋχνησ τησ PhareDimanche των Βρυξελλών, αφιϋρωςε δϑο απϐ τα αξιοςημεύωτα
ϊρθρα του ςτην παρουςύαςη μιασ ανεπιφϑλακτησ υπερϊςπιςησ
του πετρελαύου, ςε ϐλεσ τισ μορφϋσ του.
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Απϊντηςη τησ Λ.Δ. ςτον τεφϊν Ρε, που αναδημοςιεύτηκε ςτο τεύχοσ 557 τησ Phare-Dimanche.
Κϑριε, εφϐςον μιλϊτε για αρχϋσ επιτρϋψτε μασ να ςασ ποϑμε ευθϋωσ ϐτι ϋνασ “ελεϑθεροσ καλλιτϋχνησ” δεν μπορεύ να δουλεϑει
για τα δολϊρια τησ μακαρθικόσ και φρανκικόσ U.N.E.S.C.O., ϐςη
ϋκπληξη κι αν ςασ προκαλεύ αυτό η εύδηςη. Δεν προκαλεύ μεγαλϑτερη ϋκπληξη το γεγονϐσ ϐτι ο κριτικϐσ τϋχνησ μιασ εφημερύδασ
που ϋχει ωσ υπϋρτιτλο τη διαφόμιςη τησ CALTEX δεν εύναι ελεϑθεροσ να εγκρύνει το “βύαιο φυλλϊδιϐ” μασ χωρύσ να χϊςει την αργομιςθύα του. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, αντιληφθεύτε ϐτι μασ εύναι
απολϑτωσ ξεκϊθαρη η δουλοπρϋπεια του ϊρθρου ςασ και η εξαιρετικό ϋνδεια των επιχειρημϊτων του. Πιςτεϑοντασ ύςωσ ϐτι θα
μποροϑςαμε να τρϋφουμε προσ το πετρϋλαιο καθαυτϐ αιςθόματα
αντιπϊθειασ πιο ϋντονα απ’ ϐ,τι προσ τη χλωροφϑλλη ό το Κιλιμϊντζαρο, ςπεϑδετε με ϋπαρςη να το υποςτηρύξετε: “Μα επιτϋλουσ”,
λϋτε, “ϐλοι το καταναλώνουν”. Θϋλουμε να πιςτεϑουμε ϐτι το πύνετε. Μια τϋτοια υπϋρβαςη θα εξηγοϑςε την απεριςκεψύα που
διαπρϊττετε ομολογώντασ ϐτι “οι ςημερινού πρύγκιπεσ” εύναι “οι
εμπορικϋσ επιχειρόςεισ, οι τρϊπεζεσ, οι μεγϊλεσ βιομηχανύεσ”. Νομύζετε ϐτι η Phare-Dimanche, ϋνα τϐςο “ανεξϊρτητο” εβδομαδιαύο
περιοδικϐ, ςασ πληρώνει για να μιλϊτε τϐςο ωμϊ; Σϋλοσ, ςασ απαςχολεύ η δϋουςα φϑλαξη των αγελϊδων: εύμαςτε ακριβώσ ςε
θϋςη να ςασ κϊνουμε να αντιληφθεύτε μια νϋα πτυχό του ζητόματοσ. Μϐνο εφϐςον θα διαρκϋςει το ςόμερα με τουσ αντύςτοιχουσ
“πρύγκιπϋσ” του, τα βϐδια, ϐπωσ εςεύσ, θα φυλϊςςονται δεϐντωσ
κϊτω απϐ τισ ςτολϋσ και τισ λιβρϋεσ που τουσ ταιριϊζουν.
ΜΑΘΕΣΕ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ.
Διαβϊςτε την επιθεώρηςη Les Lèvres Nues, τεϑχοσ 9
(ςτο βιβλιοπωλεύο Μινώταυροσ).

ϑνταξη: οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Λετριςτικόσ Διεθνοϑσ
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ΟΙ ΣΡΕΦΟΤΕ ΤΖΗΣΗΕΙ
Ο ντανταώςμϐσ φαύνεται ϐτι αποτελεύ την πιο πολυςυζητημϋνη
καινοτομύα αυτόσ τησ ϊνοιξησ του 1957. Οι δημιουργού του, ορμώμενοι πϊντα απϐ το ευγενϋσ πϊθοσ τησ νεολαύασ, αντιμετωπύζουν τον εχθρϐ ςε ϐλα τα πεδύα. Ο Φϑλζενμπεκ, που απϋςπαςε
απϐ ϋναν αντι-νταντϊ τη θϋςη του καθηγητό ψυχολογύασ ςε ϋνα
αμερικανικϐ πανεπιςτόμιο, φτϊνει τον Υεβρουϊριο ςτο Λονδύνο
και προςφϋρει αμϋςωσ μια αριςτοτεχνικό, καθαρϊ ψυχολογικό
ερμηνεύα του Νταντϊ, ςε ϋνα ςυνϋδριο που διϋκοψε βύαια ο φύλοσ
μασ Ραλφ Ρϊμνεώ, επικεφαλόσ τησ Χυχογεωγραφικόσ Επιτροπόσ
του Λονδύνου. Σον Μϊρτιο, ςτο Παρύςι, ο Ζωρζ Τνιϋ δημοςιεϑει το
ϋργο που αναμενϐταν ςχετικϊ με το Νταντϊ, την προϋλευςό του,
την ιςτορύα του –όδη–, το ϊμεςο μϋλλον του και τισ μακροπρϐθεςμεσ προοπτικϋσ του. Ο Σζαρϊ δεν κουρϊζεται να επαναλαμβϊνει
και να τελειοποιεύ την καθαρϊ λενινιςτικό ερμηνεύα του για το
Νταντϊ. Δημοςιεϑεται ϋνασ τϐμοσ με κεύμενα του Κραβϊν, που
παρουςιϊζεται απϐ τον κ. Μπερνϊρ Ντελβϊιγ ωσ ςυνϊδελφϐσ του,
ωσ αδελφϐσ του –και ωσ ϋνασ μεγϊλοσ ποιητόσ που εύχε κυρύωσ
την ικανϐτητα να προαιςθανθεύ μια τυπικό αιςθαντικϐτητα των
διακοπών ςτην Κυανό Ακτό.
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Σϋλοσ, ςυγκεντρώνονται ςτην γκαλερύ του Ινςτιτοϑτου οι διϊφορεσ πρϐςφατεσ δημιουργύεσ του Κινόματοσ Νταντϊ. Οι δημιουργού
περιμϋνουν με αγωνύα το απαραύτητο ςκϊνδαλο, το οπούο δεν
λεύπει: οι νεαρού υπϊλληλοι ενϐσ μικροϑ εκδοτικοϑ ούκου που ειδικεϑεται ςτισ κατ’ ούκον πωλόςεισ, αφοϑ κϊλεςαν τον τϑπο και
τουσ φωτογρϊφουσ, δεν μαςϊνε τα λϐγια τουσ: “Ζότω η πούηςη!
Ζότω η ζωγραφικό! Ζότω η αληθινό τϋχνη!”, λϋνε.
Οι αςτού διανοοϑμενοι μϊχονται φυςικϊ με ϐλεσ τισ δυνϊμεισ τουσ
ςτο αντι-νταντϊ μϋτωπο, φτϊνοντασ μϋχρι το ςημεύο να παραμελοϑν την καθημερινό δικαιολϐγηςη τησ καταςτολόσ τησ Αλγερύασ.

ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ
ΣΟΝ “ΑΝΟΙΦΣΟ ΚΤΚΛΟ” ΤΖΗΣΗΕΨΝ
ΓΙΑ “ΣΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΕ ΕΡΜΗΝΕΙΕ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ”
…Ο γνωςτϐσ ιςχυριςμϐσ (που εύναι ύδιοσ με αυτϐν του Ρ. Αρϐν)
ςϑμφωνα με τον οπούο υπϊρχει “μια μη-επαλόθευςη τησ μαρξιςτικόσ πρϐβλεψησ αναφορικϊ με τη Δϑςη” αναςκευϊζεται εϑκολα
αν διακρύνουμε ςτισ θεωρύεσ του Μαρξ τισ διακηρϑξεισ (και ϐχι
προβλϋψεισ) που ενιςχϑουν την ταξικό ςυνεύδηςη του προλεταριϊτου απϐ τισ αναλϑςεισ (επύςησ πολεμικϋσ) τησ κυκλικόσ διαδικαςύασ των καπιταλιςτικών κρύςεων. Οι πρώτεσ δεν εύναι προβλϋψεισ παρϊ μϐνο μϋςω μιασ “μυθολογύασ”· οι δεϑτερεσ εύναι
προβλϋψεισ ωσ τϋτοιεσ: δηλαδό ο οικονομολϐγοσ Μαρξ προϋβλεψε τον τελικϐ ντετερμινιςμϐ ςτον οπούο θα οδηγοϑνταν το καπιταλιςτικϐ ςϑςτημα, αλλϊ ο Μαρξ ωσ φιλϐςοφοσ και επαναςτϊτησ
(αυτϊ τα δϑο ταυτύζονται) δεν προϋβλεψε ποτϋ ςε ποια ςτιγμό η
υποκειμενικϐτητα των ανθρώπων, η πρϊξη τουσ, θα ςυνϋπιπτε με
τα αντικειμενικϊ δεδομϋνα. Απϐ εδώ προκϑπτει μια φαινομενικό
αντύφαςη ςτισ θεωρύεσ του· αλλϊ αν δεχτοϑμε ϐτι οι ϊνθρωποι
εύναι πϊντα ελεϑθεροι να κϊνουν ό να μην κϊνουν την επανϊςταςη, πώσ να μη δεχτοϑμε αμϋςωσ ϐτι ο ντετερμινιςμϐσ των μαρξιςτικών οικονομικών προβλϋψεων παραμϋνει ϋγκυροσ ενϐςω
αυτού ακριβώσ οι ϊνθρωποι αρνοϑνται να κϊνουν την επανϊςταςη; Οι προβλϋψεισ του Μαρξ θεμελιώνονται ακριβώσ ςτο γεγονϐσ
ϐτι οι ϊνθρωποι δημιουργοϑν την ιςτορύα, αλλϊ “δεν την δημιουργοϑν ελεϑθερα”. Κατϊ ςυνϋπεια, ο ιςχυριςμϐσ του Ζ.-Υ. Ρολϊν
εύναι ο ιςχυριςμϐσ ενϐσ ιςτορικοϑ και ϐχι ενϐσ μαρξιςτό. Θα όταν
ϋγκυροσ αν οι ϊνθρωποι που ϋχουν επενδυθεύ με τη δϑναμη τησ
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αρνητικϐτητασ ςτην ιςτορύα (οι προλετϊριοι) όταν εξολοκλόρου
προκαθοριςμϋνοι, μεταξϑ ϊλλων βϊςει των προβλϋψεων του
Μαρξ, να κϊνουν αυτό την επανϊςταςη ςτισ πιο προηγμϋνεσ χώρεσ του καπιταλιςτικοϑ ςυςτόματοσ. Κϊτι τϋτοιο δεν ςυνϋβη, ϐμωσ αυτϐ δεν αποτελεύ ουδϐλωσ ςφϊλμα του Μαρξ, αλλϊ μϐνο το
ςφϊλμα του προλεταριϊτου αυτών των χωρών…
Οι παρεμβϊςεισ του Ρολϊν και του Μ. Λαντώ εφιςτοϑν την προςοχό ςε αυτϐ που αποκαλεύται ςόμερα τεχνικϐ προλεταριϊτο και
ςτη μεγϋθυνςη του “τριτογενοϑσ τομϋα”. το ςυμπϋραςμα του
Ρολϊν: “Σο ςχόμα του Μαρξ, που προϋβλεπε μια αυξανϐμενη προλεταριοπούηςη των μεςαύων τϊξεων, ϋφτανε ςτο τϋρμα ϐπου δεν
υπόρχε πια παρϊ μϐνο ϋνασ μικρϐσ αριθμϐσ εκμεταλλευτών και
ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ προλετϊριων. Εύναι φανερϐ ϐτι αυτό η
προοπτικό διαψεϑδεται”, μπορεύ να απαντηθεύ ϐτι η επερχϐμενη
προοπτικό, η πολιτικό προοπτικό την οπούα κανϋνασ δεν φαύνεται
να ϋχει ςκεφτεύ ςε αυτό τη ςυζότηςη, εύναι η εξαφϊνιςη του ύδιου
του εργατικοϑ κινόματοσ ςτον βαθμϐ που η εργατικό τϊξη γύνεται
επαναςτατικό και τεχνικό. Η μεγϋθυνςη του “τριτογενοϑσ τομϋα”
αποκαλϑπτει ςτην πραγματικϐτητα μια βαθϑτερη μετϊλλαξη: την
εξαφϊνιςη του προλεταριϊτου. Εξαρτϊται απϐ τουσ ανθρώπουσ
αν αυτό η εξαφϊνιςη θα εύναι επαναςτατικό ό ϐχι, και επομϋνωσ
δεν μπορεύ κανεύσ να ιςχυριςτεύ ϐτι το μαρξιςτικϐ ςχόμα ϋχει διαψευςτεύ ϐςο αυτό η επανϊςταςη δεν ϋχει γύνει ό τουλϊχιςτον
δεν ϋχει επιχειρηθεύ. Αυτϐ εύναι εξύςου αληθϋσ, πολιτικϊ, ϐςο και
το γεγονϐσ ϐτι ολϐκληρη η αποτυχύα του ρεφορμιςμοϑ εμπεριϋχεται ςτην απουςύα ενϐσ πραγματικοϑ ςοςιαλιςτικοϑ προγρϊμματοσ το οπούο θα αντικαθιςτοϑςε την αφθονύα των μεταρρυθμύςεων που εξαςφαλύςτηκαν εντϐσ τησ καπιταλιςτικόσ κοινωνύασ. Σο
μϊθημα του αγγλικοϑ εργατιςμοϑ αποδεικνϑει ϐτι ο ρεφορμιςμϐσ,
αργϊ ό γρόγορα, εξωθεύται ςτην επανϊςταςη, ειδϊλλωσ το ςοςιαλιςτικϐ κϐμμα γύνεται το κϐμμα ϐλων και του οποιουδόποτε. Όςο
για την “καταπύεςη” που αναφϋρει ο Μ. Λαντώ ςτην “οικοδϐμηςη
τησ ςοςιαλιςτικόσ κοινωνύασ”, αυτό εύναι εγγενόσ ϐχι ςτην κοινωνικοπούηςη των μϋςων παραγωγόσ αλλϊ ςτην ϋλλειψη προοπτικών ςτισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, ςχϋςεισ οι οπούεσ πηγϊζουν οι ύδιεσ
απϐ μια τεχνικό κοινωνύα που καλεύται να εξαφανιςτεύ απϐ την
ύδια την τεχνικό.
υμπεραςματικϊ, αν θϋλουμε να κϊνουμε κϊτι διαφορετικϐ απϐ
μια “μαρξιςτικό ανθολογύα”, εύναι απαραύτητο να θϋςουμε το ζό– 207 –

τημα του ςυνϐλου του μαρξιςμοϑ με τισ πολιτικϋσ προοπτικϋσ που
αυτϐ απαιτεύ το 1957.
1. Ότι υπϊρχει μια αντύφαςη ανϊμεςα ςτον ςοςιαλιςμϐ και την
ειρόνη επειδό μϐνο ο ςοςιαλιςμϐσ εύναι ικανϐσ να εγγυηθεύ την
ειρόνη και ϐχι το αντύςτροφο· αυτϐ ςυνεπϊγεται μια αναζωπϑρωςη τησ ταξικόσ πϊλησ ςτη Δϑςη και ςτισ υπανϊπτυκτεσ
χώρεσ, ςε ςυνδυαςμϐ με το παγκϐςμιο κομμουνιςτικϐ κύνημα
που εκτεύνεται απϐ τη Βαρςοβύα μϋχρι το Πεκύνο.
2. Ότι η επερχϐμενη πολιτικό προοπτικό που θα μποροϑςε να
ενώςει το προλεταριϊτο ϐχι μϐνο δεν αντιςτοιχεύ ςτην ανανϋωςη των Λαώκών Μετώπων αλλϊ μπορεύ να ςτηριχτεύ μϐνο
ςτην κριτικό των κομματικών δομών, ςτη διακόρυξη τησ εξαφϊνιςησ του προλεταριϊτου, του εργατικοϑ κινόματοσ, με την
ϋλευςη των επαναςτατικών μαζών που γύνονται αυτϐνομεσ
μϋςω τησ εμπειρύασ του προηγμϋνου, τεχνικοϑ προλεταριϊτου
των πιο βιομηχανοποιημϋνων χωρών.
3. Ότι η οικοδϐμηςη τησ ςοςιαλιςτικόσ κοινωνύασ δεν εύναι πλϋον
η αντύςτροφη διαδικαςύα τησ διϊλυςησ τησ καπιταλιςτικόσ
κοινωνύασ. Ότι αυτό η οικοδϐμηςη θα βαςύζεται ολοϋνα περιςςϐτερο ςτην εμφϊνιςη νϋων ανθρώπινων ςχϋςεων που θα
θεμελιώνονται ςτην πολιτικό και οικονομικό προοπτικό, με
ςτϐχο την εξαφϊνιςη του τεχνικοϑ περιβϊλλοντοσ απϐ την ύδια
την τεχνικό (χωρύσ αυτϐ να επαναφϋρει τον ϊνθρωπο ςτη “φυςικό” του κατϊςταςη –αλλϊ επειδό αυτό η εξϋλιξη εύναι η μϐνη
που θα τον ϋκανε να διαςχύςει αυτϐ που χωρύζει το πεδύο τησ
αναγκαιϐτητασ απϐ εκεύνο τησ ελευθερύασ…).
Αντρϋ Υρανκϋν

Η ΣΕΛΙΚΗ ΕΤΘΕΙΑ
Ϊνα “βραβεύο ανακϊλυψησ” μϐλισ προςτϋθηκε ςε ϐλα τα υπϐλοιπα. Θα απονϋμεται τον Μϊιο, και θα εύναι μια αντανϊκλαςη του
Γκονκοϑρ προσ χρόςη εκεύνησ τησ αντανϊκλαςησ τησ αςτικόσ λογοτεχνύασ που γνώριζε όδη τη δϐξα ςτο Lettres Nouvelles. Κϊθε
χρϐνο κϊποιοσ θα ανακαλϑπτεται λοιπϐν, και θα ςτεφανώνεται,
ωσ πρώτοσ μεταξϑ των ομούων του. Πουθενϊ δεν αναγγϋλλεται αν
αυτϋσ οι ανακαλϑψεισ θα γύνονται ςτο ϐνομα τησ αιςθητικόσ που
ανακαλϑφθηκε μεταξϑ του 1910 και του 1930 ό κϊποιου πιο
πρϐςφατου μυςτικοϑ ϐπλου του Μωρύρ (Maurire) Ναντώ. Αλλϊ
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γνωςτοποιοϑνται τα ονϐματα των μελών τησ κριτικόσ επιτροπόσ.
Η ςϑνταξη του Potlatch προςφϋρει απϐ τώρα ϋνα βραβεύο ςτον
πρώτο που θα ανακαλυφθεύ μεταξϑ των κ. Ζαν Καιρϐλ, Μπερνϊρ
Ντορτ, Λουύ-Ρενϋ ντε Υορϋ, Μπερνϊρ Πενγκώ, Ζαν Πουγιϐν, ΖανΠιερ Ριςϊρ. Ασ κερδύςει ο καλϑτεροσ.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΨ
Σο ακραύο ςημεύο ςτο οπούο ϋφταςε η αποςϑνθεςη ϐλων των
μορφών τησ ςϑγχρονησ κουλτοϑρασ· η δημϐςια κατϊρρευςη του
ςυςτόματοσ τησ επανϊληψησ που κυριαρχοϑςε απϐ τη μεταπολεμικό περύοδο· η ςυςπεύρωςη διϊφορων καλλιτεχνών και διανοουμϋνων ςτη βϊςη νϋων προοπτικών δημιουργύασ, που εξακολουθοϑν να εύναι ϊνιςα αντιληπτϋσ, θϋτουν τώρα το ζότημα τησ
ςυγκρϐτηςησ, απϐ τισ ενοποιημϋνεσ πρωτοποριακϋσ τϊςεισ, μιασ
γενικόσ επαναςτατικόσ εναλλακτικόσ λϑςησ απϋναντι ςτην επύςημη πολιτιςτικό παραγωγό, που οριοθετεύται τϐςο απϐ τον Αντρϋ τιλ ϐςο και απϐ τισ αγκϊν-Ντρουϋ.
Η διεϑρυνςη των δυνϊμεών μασ, η δυνατϐτητα και η αναγκαιϐτητα μιασ πραγματικόσ διεθνοϑσ δρϊςησ πρϋπει να μασ οδηγόςουν
ςε μια βαθιϊ αλλαγό τησ τακτικόσ μασ. Πρϋπει να οικειοποιηθοϑμε τη ςϑγχρονη κουλτοϑρα, ώςτε να την χρηςιμοποιόςουμε για
τουσ δικοϑσ μασ ςκοποϑσ, και ϐχι πια να διεξϊγουμε μια εξωτερικό
αντιπολύτευςη που βαςύζεται μϐνο ςτη μελλοντικό εξϋλιξη των
προβλημϊτων μασ. Πρϋπει να δρϊςουμε ϊμεςα, για μια κοινό κριτικό και μια θεωρητικό διατϑπωςη θϋςεων που αλληλοςυμπληρώνονται, για μια κοινό πειραματικό εφαρμογό αυτών των θϋςεων. Η τϊςη του Potlatch πρϋπει να αποδεχθεύ, αν χρειαςτεύ, μια
μειοψηφικό θϋςη ςτη νϋα διεθνό οργϊνωςη, για να καταςτεύ δυνατό η ενοπούηςη. Αλλϊ ϐλα τα απτϊ επιτεϑγματα αυτοϑ του
κινόματοσ θα το οδηγόςουν αςφαλώσ να ςυνταχθεύ με το πιο
προχωρημϋνο πρϐγραμμα.
Δεν μποροϑμε να μιλόςουμε ακριβώσ για κρύςη του λετριςμοϑ,
αφοϑ πϊντα επιθυμοϑςαμε, και πετϑχαμε, μια ατμϐςφαιρα μϐνιμησ κρύςησ· και επύςησ επειδό, αν η ύδια η ϋννοια του λετριςμοϑ
δεν ςτερεύται κϊθε περιεχομϋνου, οι αξύεσ που μασ ενδιαφϋρουν
διαμορφώθηκαν εντϐσ του λετριςτικοϑ κινόματοσ, αλλϊ εναντύον
του. Μποροϑμε να παρατηρόςουμε ωςτϐςο ϐτι ϋνασ οριςμϋνοσ
αυτϊρεςκοσ μηδενιςμϐσ, πλειοψηφικϐσ ςτη Λ.Δ. μϋχρι τουσ απο– 209 –

κλειςμοϑσ του 1953, παρατϊθηκε αντικειμενικϊ ςτισ υπερβολϋσ
του ςεκταριςμοϑ που ςυνϋβαλαν ςτη διαςτρϋβλωςη πολλών επιλογών μασ μϋχρι το 1956. Απϐ αυτϋσ τισ ςυμπεριφορϋσ δεν λεύπει
η ανεντιμϐτητα. Κϊποιοσ αυτοανακηρϑχθηκε πρωτοπϐροσ τησ
εγκατϊλειψησ τησ γραφόσ· εξϋλαβε με τϋτοιο τρϐπο την απομϐνωςό μασ και την αδρανό καθαρϐτητϊ μασ ώςτε υποςτόριξε την
ϊρνηςη ςυνεργαςύασ με την επιθεώρηςη που βρύςκεται πιο κοντϊ
απ’ ϐλεσ ςτο ςϑνολο των θϋςεών μασ. Δεν πϋραςαν καλϊ-καλϊ
πϋντε μϋρεσ απϐ τον αποκλειςμϐ του και εκλιπαρεύ –μϊταια φυςικϊ– τη διεϑθυνςη αυτόσ τησ επιθεώρηςησ να αναλϊβει εκεύ μια
λογοτεχνικό ςυνεργαςύα “ωσ ϊτομο”. Αυτϐσ ο ςϑντροφοσ ενεργοϑςε λοιπϐν ςτο παρελθϐν ωσ προβοκϊτορασ; Όχι, πϋραςε απλώσ απϐ μια ανεϑθυνη ςυμπεριφορϊ ςε μια ϊλλη, αντύθετη, ϐταν
ϋχαςε το καθαρϊ ονομαςτικϐ ϊλλοθι του “λετριςμοϑ”, αφόνοντασ
μϐνο το κενϐ.
Οι φθαρμϋνεσ μυςτικοποιόςεισ του κϐςμου που αντιμαχϐμαςτε
μποροϑν πϊντα ςε κϊποια καμπό να μασ φαύνονται για καινοτομύεσ, και να μασ κρατοϑν πύςω. Καμιϊ ετικϋτα δεν μασ προςτατεϑει απϐ αυτϐ. Κανϋνα θϋλγητρο δεν εύναι αρκετϐ. Πρϋπει να βροϑμε
ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ για να ανατρϋψουμε τισ ατμϐςφαιρεσ τησ
καθημερινόσ ζωόσ.
Σο πρώτο πρακτικϐ ζότημα που πρϋπει να επιλϑςουμε εύναι η ςημαντικό διεϑρυνςη τησ οικονομικόσ βϊςησ μασ. τισ ςυνθόκεσ ϐπου βριςκϐμαςτε, φαύνεται πολϑ πιο εϑκολο να επινοόςουμε νϋα
ςυναιςθόματα παρϊ ϋνα νϋο επϊγγελμα. Η επεύγουςα ςημαςύα
που θεωροϑμε ϐτι ϋχει ο προςδιοριςμϐσ –και η δικαιολϐγηςη μϋςω τησ πρακτικόσ– πολλών νϋων εναςχολόςεων, διαφορετικών
για παρϊδειγμα απϐ την κοινωνικό λειτουργύα του καλλιτϋχνη,
μασ οδηγεύ να υποςτηρύξουμε την ιδϋα ενϐσ ςυλλογικοϑ οικονομικοϑ πλϊνου, ϐπωσ ζητόθηκε απϐ τον Πιϋρο ιμϐντο και τουσ ιταλοϑσ ςυντρϐφουσ μασ.
Εύναι βϋβαιο ϐτι η απϐφαςη να χρηςιμοποιηθοϑν, τϐςο απϐ οικονομικό ϐςο και απϐ καταςκευαςτικό ϊποψη, οπιςθοδρομικϊ τμόματα τησ ςϑγχρονησ αιςθητικόσ δημιουργεύ ςοβαροϑσ κινδϑνουσ
αποςϑνθεςησ. Για να αναφϋρουμε μια ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη,
κϊποιοι φύλοι ανηςυχοϑν για μια ξαφνικό αριθμητικό υπεροχό
των ζωγρϊφων, των οπούων την παραγωγό θεωροϑν αναμφύβολα
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αςόμαντη και τουσ δεςμοϑσ με το καλλιτεχνικϐ εμπϐριο ϊρρηκτουσ. Ψςτϐςο, πρϋπει να ςυγκεντρώςουμε τουσ ειδικοϑσ πολϑ
διαφορετικών τεχνικών· να γνωρύςουμε τισ τελευταύεσ αυτϐνομεσ
εξελύξεισ αυτών των τεχνικών –χωρύσ να υποπϋςουμε ςτον ιδεολογικϐ ιμπεριαλιςμϐ που παραβλϋπει την πραγματικϐτητα των
προβλημϊτων ενϐσ ξϋνου αντικειμϋνου και θϋλει να τα διευθετόςει εξωτερικϊ–· να πειραματιςτοϑμε με την ενιαύα χρόςη μϋςων
που ςόμερα εύναι διαςκορπιςμϋνα. Πρϋπει λοιπϐν να διατρϋξουμε
τον κύνδυνο μιασ οπιςθοδρϐμηςησ· αλλϊ να επιδιώξουμε να ξεπερϊςουμε το ςυντομϐτερο δυνατϐ τισ αντιφϊςεισ τησ παροϑςασ
φϊςησ με την εμβϊθυνςη μιασ ςυνολικόσ θεωρύασ, και με την
πραγμϊτωςη πειραμϊτων των οπούων τα αποτελϋςματα θα εύναι
αδιαμφιςβότητα.
Αν και οριςμϋνεσ καλλιτεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϋχουν χτυπηθεύ
θανϊςιμα εμφανϋςτερα απϐ κϊποιεσ ϊλλεσ, θεωροϑμε ϐτι η ανϊρτηςη πινϊκων ζωγραφικόσ ςε μια γκαλερύ εύναι ϋνα κατϊλοιπο
τϐςο αναμφύβολα αδιϊφορο ϐςο και ϋνα βιβλύο με ποιόματα. Οποιαδόποτε χρόςη του ςημερινοϑ πλαιςύου του πνευματικοϑ εμπορύου παραχωρεύ ϋδαφοσ ςτον ιδεολογικϐ κονφουζιονιςμϐ, και
αυτϐ ιςχϑει ακϐμα και ανϊμεςϊ μασ· αλλϊ απϐ την ϊλλη πλευρϊ
δεν μποροϑμε να κϊνουμε τύποτα χωρύσ να λϊβουμε αρχικϊ υπϐψη μασ αυτϐ το προςωρινϐ πλαύςιο.
ε τελικό ανϊλυςη, αυτϐ που θα κρύνει την πολιτικό που υιοθετοϑμε τώρα εύναι το αν θα αποδειχθεύ ό ϐχι ικανό να ευνοόςει τη
ςυγκρϐτηςη μιασ πιο προχωρημϋνησ διεθνοϑσ ομαδοπούηςησ. Αν
ϐχι, θα ςηματοδοτοϑςε απλώσ την αρχό μιασ γενικόσ αντύδραςησ
μϋςα ςε αυτϐ το κύνημα. Ο ςχηματιςμϐσ μιασ επαναςτατικόσ πρωτοπορύασ ςτην κουλτοϑρα θα εξαρτιϐταν τϐτε απϐ την εμφϊνιςη
ϊλλων δυνϊμεων.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
Ο επαγγελματύασ αριςτοκρϊτησ Ματιϋ, με τη βοόθεια κϊποιου
ονομαζϐμενου Αντϊι (για το βεβαρημϋνο παρελθϐν αυτοϑ του
ατϐμου, βλ. το τεϑχοσ 13 του Potlatch), εκμεταλλεϑτηκε ϐςο καλϑτερα μποροϑςε την ϋκθεςό του ςτην γκαλερύ Κλεμπϋρ για να
υποχρεώςει τουσ ςυγχρϐνουσ του να του αναγνωρύςουν τη διϊ– 211 –

κριςη ϐτι εύναι το πρϐςωπο τησ υψηλόσ κοινωνύασ που προχωρϊει περιςςϐτερο ςτην οπιςθοδρομικό ςκϋψη.
Αλλϊ και πϊλι, μεγαλοποιοϑν το ταλϋντο του, παραπλανοϑν ςχετικϊ με την προϋλευςό του. Για να βροϑμε τον εμπνευςτό των
μανιφϋςτων των Ματιϋ-Αντϊι δεν χρειϊζεται να πϊμε πύςω ςτον
Θωμϊ Ακινϊτη ό ςτον δοϑκα του Μπρϊουνςβαώκ, ϐπωσ θα όθελαν
να μασ κϊνουν να πιςτϋψουμε, αλλϊ πιο κοντϊ, ςτον Μαρςϋλ Αιμϋ
που, ςε ϋνα ςϑντομο διόγημα με τύτλο Πύςω! (En arrière!), διαςκϋδαςε πρϐςφατα περιγρϊφοντασ το αντύςτροφο του νταντϊςουρρεαλιςτικοϑ ανεκδϐτου: το ςκϊνδαλο μιασ ομϊδασ νϋων που
γύνονται γνωςτού μϋςα απϐ μια ςειρϊ μανιφϋςτων αντιδραςτικών
μϋχρι παραληρόματοσ. Η φϊρςα όταν αςτεύα, ςε τϋςςερισ ςελύδεσ:
βρϋθηκε κϊποιοσ που την πόρε ςτα ςοβαρϊ, για να την αναπαρϊγει ςτη ζωό του.
Και οι υπϋρμαχοι του φτωχοϑ μικροϑ μασ κϐςμου ςτεροϑνται ιδεών ςε τϋτοιο βαθμϐ ώςτε δεν υπϊρχει ανοηςύα που να μην την
χρηςιμοποιοϑν πολλϋσ φορϋσ. Ο βαρϐνοσ Αντϊι εμφανύζεται ςτην
αρϋνα, και το Παρύςι μετρϊει τώρα δϑο επαγγελματύεσ αριςτοκρϊτεσ.

Η ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ
Ο Υιγιϐν και ο Βολμϊν αποκλεύςτηκαν απϐ τη Λετριςτικό Διεθνό
ςτισ 13 Ιανουαρύου. Σουσ προςϊπταμε εδώ και αρκετϐ καιρϐ ϋναν
γελούο τρϐπο ζωόσ, που τονιζϐταν αμεύλικτα απϐ μια ςκϋψη κϊθε
μϋρα πιο ανϐητη και πιο αςόμαντη.
(Ο Βολμϊν εύχε ςημαντικϐ ρϐλο ςτην οργϊνωςη τησ λετριςτικόσ
αριςτερϊσ το 1952, και εν ςυνεχεύα ςτην ύδρυςη τησ Λ.Δ.. Δημιουργϐσ “μεγαπνευμονικών” ποιημϊτων, μιασ θεωρύασ του “κινηματοχρϐνου” και μιασ ταινύασ, όταν επύςησ εκπρϐςωποσ των
λετριςτών ςτο ςυνϋδριο τησ Ωλμπα, τον επτϋμβριο του 1956.
Ϋταν εύκοςι επτϊ ετών.
Ο Υιγιϐν δεν εύχε κϊνει τύποτα.)

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΤΜΕ ΣΕΛΟ ΣΗΝ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ Α
Όταν ϋςπαςε το ατςϊλι, μελϋτη του Μαρςϋλ Μαριϋν για την αποςταλινοπούηςη.
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Ϊκθεςη του Γ.-Ε. Ντεμπϐρ για την καταςκευό καταςτϊςεων,
πλατφϐρμα τησ καταςταςιακόσ τϊςησ για μια νϋα οργϊνωςη τησ
Διεθνοϑσ.
Δομό και Αλλαγό, μελϋτη του Ωςγκερ Γιορν “για τον ρϐλο τησ διϊνοιασ ςτην καλλιτεχνικό δημιουργύα”.
Ιςτορύα τησ Λετριςτικόσ Διεθνούσ, ηχογρϊφηςη που ϋγινε μϋςω
μιασ ςυλλογικόσ μεταςτροφόσ.
(μϐλισ κυκλοφϐρηςαν)

ΑΠΟ ΣΟ ΦΙΟΤΜΟΡ ΣΟΝ ΣΡΟΜΟ
Caro Jorn, ho ricevuto questa mattina la lettera inviata da Parigi
alla XI Triennale. Anche se non porta la mia firma, ti avverto che
non voglio avere più niente a che fare con il Movimento per un
Bauhaus immaginista perchè un movimento formato da genii
come te e i tuoi amici francesi è fuori della mia misura.
Milano, 5 gennaio 1957
Sottsass jr.
(Αγαπητϋ Γιορν, ϋλαβα ςόμερα το πρωύ την επιςτολό που ςτϊλθηκε απϐ το Παρύςι ςτην 11η Σριενϊλε. Παρϐλο που δεν φϋρει την
υπογραφό μου, ςε προειδοποιώ ϐτι δεν θϋλω να ϋχω καμύα ςχϋςη
με το Κύνημα για ϋνα Υανταςιακϐ Μπϊουχαουσ γιατύ ϋνα κύνημα
που αποτελεύται απϐ ιδιοφυύεσ ϐπωσ εςϑ και οι γϊλλοι φύλοι ςου
βρύςκεται ϋξω απϐ τα μϋτρα μου.
Μιλϊνο, 5 Ιανουαρύου 1957
ϐτςασ ο νεϐτεροσ)

ϑνταξη: οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
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Δελτύο πληροφϐρηςησ τησ Καταςταςιακόσ Διεθνοϑσ

potlatch
5 Νοεμβρύου 1957

29

Σεύχοσ 29 – 5 Νοεμβρύου 1957

τισ 28 Ιουλύου, η ςυνδιϊςκεψη του Κϐζιο ντ’ Αρϐςα ολοκληρώθηκε με την απϐφαςη να ενοποιηθοϑν πλόρωσ οι εκπροςωποϑμενεσ ομϊδεσ (Λετριςτικό Διεθνόσ, Διεθνϋσ Κύνημα για ϋνα Υανταςιακϐ Μπϊουχαουσ, Χυχογεωγραφικό Επιτροπό) και με τη
ςυγκρϐτηςη –που ψηφύςτηκε με πϋντε ψόφουσ ϋναντι μύασ, και
δϑο αποχϋσ– μιασ Καταςταςιακόσ Διεθνοϑσ ςτη βϊςη που καθορύςτηκε απϐ τα προπαραςκευαςτικϊ κεύμενα τησ ςυνδιϊςκεψησ.
Σο Potlatch θα τεθεύ τώρα υπϐ τον ϋλεγχϐ τησ.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΝ ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΕΙΣΕ
ΚΑΣΑΣΑΙΑΚΟΙ
(Η Κ.Δ. ΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΗ ΑΠΟΤΝΘΕΗ)
ςτον Μωχϊμεντ Νταχού
Σο ςυλλογικϐ ϋργο που προτεύνουμε εύναι η δημιουργύα ενϐσ νϋου
πολιτιςτικοϑ θεϊτρου επιχειρόςεων, το οπούο τοποθετοϑμε εξ
οριςμοϑ ςτο επύπεδο μιασ δυνητικόσ γενικόσ καταςκευόσ ατμοςφαιρών με την προετοιμαςύα, κϊτω απϐ οριςμϋνεσ περιςτϊςεισ,
των ϐρων τησ διαλεκτικόσ διακϐςμου-ςυμπεριφορϊσ. Βαςιζϐμαςτε ςτην προφανό διαπύςτωςη μιασ εξϊντληςησ των ςϑγχρονων
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μορφών τησ τϋχνησ και τησ γραφόσ· και η ανϊλυςη αυτόσ τησ ςυνεχοϑσ κύνηςησ μασ οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι το ξεπϋραςμα του
εννοιολογικοϑ ςυνϐλου των πολιτιςτικών εκδηλώςεων ϐπου
βλϋπουμε μια κατϊςταςη αποςύνθεςησ που ϋχει φτϊςει ςτο ακραύο ιςτορικϐ τησ ςτϊδιο (για τον οριςμϐ αυτοϑ του ϐρου, βλ.
Ϊκθεςη για την καταςκευό καταςτϊςεων) πρϋπει να αναζητηθεύ
με μια ανώτερη οργϊνωςη των μϋςων δρϊςησ τησ εποχόσ μασ
ςτην κουλτοϑρα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι πρϋπει να προβλϋψουμε και
να πειραματιςτοϑμε με το επϋκεινα τησ ςημερινόσ εξατομύκευςησ
των φθαρμϋνων παραδοςιακών τεχνών, ϐχι για να επιςτρϋψουμε
ςε ϋνα οποιοδόποτε ςυνεκτικϐ ςϑνολο του παρελθϐντοσ (τον καθεδρικϐ ναϐ) αλλϊ για να ανούξουμε τον δρϐμο προσ ϋνα μελλοντικϐ ςυνεκτικϐ ςϑνολο, που αντιςτοιχεύ ςε μια νϋα κατϊςταςη
του κϐςμου τησ οπούασ η ςημαντικϐτερη ϋκφραςη θα εύναι η πολεοδομύα και η καθημερινό ζωό μιασ υπϐ διαμϐρφωςη κοινωνύασ.
Βλϋπουμε καθαρϊ ϐτι η ανϊπτυξη αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ
προϒποθϋτει μια επανϊςταςη που δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ ακϐμα, και ϐτι οποιαδόποτε ϋρευνα περιορύζεται απϐ τισ αντιφϊςεισ του παρϐντοσ. Η Καταςταςιακό Διεθνόσ ςυγκροτόθηκε κατ’
όνομα, αλλϊ αυτϐ δεν ςημαύνει παρϊ μϐνο το ξεκύνημα μιασ απϐπειρασ καταςκευόσ πϋραν τησ αποςϑνθεςησ, η οπούα μασ περικλεύει εξολοκλόρου, ϐπωσ και ολϐκληρο τον κϐςμο. Η ςυνειδητοπούηςη των πραγματικών δυνατοτότων μασ απαιτεύ ταυτϐχρονα την αναγνώριςη του προ-καταςταςιακοϑ χαρακτόρα, με
την αυςτηρό ϋννοια του ϐρου, ϐλων ϐςα μποροϑμε να επιχειρόςουμε, και την αμετϊκλητη ρόξη με τη διαύρεςη τησ καλλιτεχνικόσ
εργαςύασ. Ο κϑριοσ κύνδυνοσ εύναι μια ςυνιςταμϋνη των εξόσ δϑο
ςφαλμϊτων: τησ επιδύωξησ αποςπαςματικών ϋργων ςε ςυνδυαςμϐ με απλϋσ διακηρϑξεισ για ϋνα υποτιθϋμενο νϋο ςτϊδιο.
Αυτό τη ςτιγμό η αποςϑνθεςη δεν επιδεικνϑει πλϋον τύποτα εκτϐσ
απϐ μια αργό ριζοςπαςτικοπούηςη μετριοπαθών νεωτεριςτών
προσ τισ θϋςεισ ϐπου βρύςκονταν, όδη πριν απϐ οχτώ ό δϋκα χρϐνια, οι αποκηρυγμϋνοι εξτρεμιςτϋσ. Αλλϊ αντύ να αντλόςουν το
δύδαγμα απϐ αυτϋσ τισ αδιϋξοδεσ εμπειρύεσ, οι νεωτεριςτϋσ “των
καλών ςυναναςτροφών” υποβαθμύζουν ακϐμα τη ςημαςύα τουσ.
Θα πϊρω μερικϊ παραδεύγματα απϐ τη Γαλλύα, η οπούα γνωρύζει
ςύγουρα τα πιο προχωρημϋνα φαινϐμενα τησ γενικόσ πολιτιςτικόσ αποςϑνθεςησ που, για διϊφορουσ λϐγουσ, εκδηλώνεται με τον
πιο καθαρό τρόπο ςτη δυτικό Ευρώπη.
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Διαβϊζοντασ τα δϑο πρώτα χρονικϊ του Αλαύν Ρομπ-Γκριγιϋ ςτο
France-Observateur (τησ 10ησ και 17ησ Οκτωβρύου), εντυπωςιαζϐμαςτε απϐ το γεγονϐσ ϐτι πρϐκειται για ϋναν ϊτολμο Ιζού (ςτουσ
ςυλλογιςμοϑσ του, ϐπωσ και ςτο μυθιςτορηματικϐ του “ξεπϋραςμα”): “Σο να ανόκει ςτην Ιςτορύα των μορφών, λϋει, που εύναι ςε
τελευταύα ανϊλυςη το καλϑτερο (και ύςωσ το μοναδικϐ) κριτόριο
για να αναγνωριςτεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ”. Με μια κοινοτοπύα ςκϋψησ
και ϋκφραςησ που καταλόγει να εύναι πολϑ προςωπικό (“ασ το
επαναλϊβουμε, εύναι καλϑτερο να ριςκϊρει κανεύσ παρϊ να επιλϋξει ϋνα βϋβαιο λϊθοσ”), και με πολϑ λιγϐτερη εφευρετικϐτητα και
τϐλμη, αναφϋρεται ςτην ύδια γραμμικό αντύληψη τησ κύνηςησ τησ
τϋχνησ, μια μηχανιςτικό ιδϋα με καθηςυχαςτικό λειτουργύα. “Η
τϋχνη ςυνεχύζεται, ειδϊλλωσ πεθαύνει. Εμεύσ εύμαςτε κϊποιοι που
επιλϋξαμε να ςυνεχύςουμε.” υνεχύςτε ϐλο ευθεύα. Ποιοσ του θυμύζει μϋςω μιασ ϊμεςησ αναλογύασ τον Μπωντλαύρ το 1957; Ο
Κλωντ ιμϐν –“ϐλεσ οι αξύεσ του παρελθϐντοσ… μοιϊζουν ςε κϊθε
περύπτωςη να το αποδεικνϑουν.” (Αυτό η φαινομενικότητα τησ
απϐδειξησ ςτουσ ιςχυριςμοϑσ περύ ευθεύασ διαδοχόσ οφεύλεται
ακριβώσ ςτην ϊρνηςη κϊθε διαλεκτικόσ, κϊθε πραγματικόσ αλλαγόσ.) την πραγματικϐτητα, ϐλα ϐςα εύχαν προταθεύ και εύχαν
ϋςτω και λύγο ενδιαφϋρον μετϊ τον τελευταύο πϐλεμο τοποθετοϑνταν βϋβαια εντϐσ τησ ακραύασ αποςϑνθεςησ αλλϊ με τη θϋληςη,
λιγϐτερο ό περιςςϐτερο, να ψϊξουν πϋρα απϐ αυτό. Αυτό η θϋληςη καταπνύγεται απϐ τον πολιτιςτικο-οικονομικϐ εξοςτρακιςμϐ
και απϐ την ανεπϊρκεια των ιδεών και των προτϊςεων –αυτϋσ οι
δϑο πλευρϋσ εύναι αλληλϋνδετεσ. Η πιο αναγνωρύςιμη τϋχνη που
εμφανύζεται ςτην εποχό μασ κυριαρχεύται απϐ εκεύνουσ που γνωρύζουν “πϐςο μακριϊ μποροϑν να φτϊςουν” (δεύτε την ατελεύωτη
και προςοδοφϐρα αγωνύα τησ μετα-ντανταώςτικόσ ζωγραφικόσ,
που παρουςιϊζεται ςυνόθωσ ωσ ϋνασ αντιςτραμμϋνοσ ντανταώςμϐσ), και οι οπούοι αλληλοςυγχαύρονται γι’ αυτϐ. Οι φιλοδοξύεσ
τουσ και οι εχθρού τουσ εύναι ςτα μϋτρα τουσ. Ο Ρομπ-Γκριγιϋ αρνεύται με μετριοφροςϑνη τον τύτλο του πρωτοπϐρου (εύναι δύκαιο
εξϊλλου, ϐταν κϊποιοσ δεν ϋχει καν τισ προοπτικϋσ μιασ αυθεντικόσ “πρωτοπορύασ” τησ φϊςησ τησ αποςϑνθεςησ, να αρνεύται τισ
δυςχϋρειϋσ τησ –ιδύωσ τη μη εμπορικό πλευρϊ). Θα αρκεςτεύ να
εύναι ϋνασ “μυθιςτοριογρϊφοσ του ςόμερα” αλλϊ, εκτϐσ τησ μικρόσ ομϊδασ των ομούων του, οφεύλουμε να παραδεχτοϑμε ϐτι οι
υπϐλοιποι εύναι απλώσ μια “οπιςθοφυλακό”. Και επιτύθεται με
θϊρροσ ςτον Μιςϋλ ντε εν-Πιερ, κϊτι που επιτρϋπει να ςκεφτοϑ– 217 –

με ϐτι μιλώντασ για τον κινηματογρϊφο θα παραχωροϑςε ςτον
εαυτϐ του την τιμό να προςβϊλει τον Γκουργκϋ και θα χαιρϋτιζε
τον ςημερινϐ κινηματογρϊφο ενϐσ Αςτρϑκ. την πραγματικϐτητα, ο Ρομπ-Γκριγιϋ εύναι ςύγχρονοσ για μια ςυγκεκριμϋνη κοινωνικό ομϊδα, ϐπωσ ο Μιςϋλ ντε εν-Πιερ εύναι ςϑγχρονοσ για ϋνα
κοινϐ που διαμορφώθηκε ςε μια ϊλλη τϊξη. Και οι δϑο ανόκουν
ςτο “ςόμερα” ςε ςχϋςη με το κοινϐ τουσ, και τύποτα παραπϊνω,
ςτο μϋτρο που χρηςιμοποιοϑν, με διαφορετικϋσ ευαιςθηςύεσ, ϐμορα επύπεδα ενϐσ παραδοςιακοϑ τρόπου πολιτιςτικόσ δρϊςησ. Δεν
εύναι και τύποτα ςπουδαύο να εύναι κανεύσ ςύγχρονοσ: δεν εύναι
πϊρα λιγϐτερο ό περιςςϐτερο αποςυντεθειμϋνοσ. Η ανανϋωςη
εξαρτϊται τώρα εξολοκλόρου απϐ ϋνα ϊλμα ςε ϋνα ανώτερο επύπεδο.
Αυτϐ που χαρακτηρύζει τουσ ανθρώπουσ που δεν ϋχουν προοπτικό πϋραν τησ αποςϑνθεςησ εύναι η ατολμύα τουσ. Καθώσ δεν βλϋπουν τύποτα πϋρα απϐ τισ ςημερινϋσ δομϋσ, και αφοϑ τισ γνωρύζουν αρκετϊ καλϊ ώςτε να αντιλαμβϊνονται ϐτι εύναι καταδικαςμϋνεσ, θϋλουν να τισ καταςτρϋψουν με ςιγανό φωτιϊ, να αφόςουν και για τουσ επϐμενουσ. Μποροϑν να ςυγκριθοϑν με τουσ
πολιτικοϑσ ρεφορμιςτϋσ, που εύναι τϐςο ανύκανοι αλλϊ και επιβλαβεύσ ϐςο κι εκεύνοι: ζουν απϐ την πώληςη ψεϑτικων φαρμϊκων. Αυτϐσ που δεν ςυλλαμβϊνει ϋναν ριζοςπαςτικϐ μεταςχηματιςμϐ υποςτηρύζει τισ διευθετόςεισ του δεδομϋνου –που εφαρμϐζονται με κομψϐτητα– και δεν διαχωρύζεται παρϊ μϐνο μϋςω
κϊποιων χρονολογικών προτιμόςεων απϐ τουσ ςυνεπεύσ αντιδραςτικοϑσ, απϐ εκεύνουσ που (πολιτικϊ δεξιού ό αριςτερού) επιθυμοϑν την επιςτροφό ςε προηγοϑμενα (πιο ςτϋρεα) ςτϊδια τησ
κουλτοϑρασ που ολοκληρώνει την αποςϑνθεςό τησ. Η Υρανςουϊζ
ωαύ, τησ οπούασ οι αφελεύσ κριτικϋσ τησ τϋχνησ εύναι πολϑ αντιπροςωπευτικϋσ του γοϑςτου των “ελεϑθερων-και-αριςτερώνδιανοουμϋνων” που αποτελοϑν την κϑρια κοινωνικό βϊςη τησ
ϊτολμησ πολιτιςτικόσ αποςϑνθεςησ, ϐταν γρϊφει (FranceObservateur τησ 17ησ Οκτωβρύου): “Ο δρϐμοσ προσ τον οπούο προςανατολύζεται η Υρϊνκεν… εύναι ςόμερα μύα απϐ τισ προςπϊθειεσ
επιβύωςησ τησ ζωγραφικόσ” προδύδει ανηςυχύεσ θεμελιωδώσ ςυγγενικϋσ με εκεύνεσ του Ζντϊνοφ (“Κϊναμε καλϊ… που ςυντρύψαμε
τουσ καταςτροφεύσ τησ ζωγραφικόσ;”).
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Εύμαςτε εγκλωβιςμϋνοι ςε ςχϋςεισ παραγωγόσ που αντιφϊςκουν
με την αναγκαύα ανϊπτυξη των παραγωγικών δυνϊμεων, ομούωσ
και ςτη ςφαύρα τησ κουλτοϑρασ. Πρϋπει να ρηγματώςουμε αυτϋσ
τισ παραδοςιακϋσ ςχϋςεισ, τα επιχειρόματα και τισ μεθόδουσ που
ςυντηρούν. Πρϋπει να κατευθυνθοϑμε προσ ϋνα επϋκεινα τησ ςϑγχρονησ κουλτοϑρασ, με μια απαλλαγμϋνη από αυταπϊτεσ κριτικό
των υπϊρχοντων πεδύων, και με την ενςωμϊτωςό τουσ ςε μια ενιαύα χωρο-χρονικό καταςκευό (την κατϊςταςη: δυναμικϐ ςϑςτημα ενϐσ περιβϊλλοντοσ και μιασ παιγνιώδουσ ςυμπεριφορϊσ)
που θα πραγματώςει μια εςωτερικό αρμονύα τησ μορφόσ και του
περιεχομϋνου.
Ψςτϐςο, οι προοπτικϋσ απϐ μϐνεσ τουσ δεν μποροϑν με κανϋναν
τρϐπο να δώςουν αξύα ςε πραγματικϋσ παραγωγϋσ που φυςικϊ
νοηματοδοτοϑνται ςε ςχϋςη με την κυρύαρχη ςϑγχυςη, ακϐμα και
μϋςα ςτο μυαλϐ μασ. Ανϊμεςϊ μασ, κϊποιεσ χρηςιμοποιόςιμεσ
θεωρητικϋσ προτϊςεισ μποροϑν να αντιφϊςκουν με πραγματικϊ
ϋργα περιοριςμϋνα ςε παλιοϑσ τομεύσ (ςτουσ οπούουσ πρϋπει κατ’
αρχϊσ να δρϊςουμε αφοϑ εύναι οι μϐνοι προσ το παρϐν που κατϋχουν μια κοινό πραγματικϐτητα). Ϋ ακϐμα κϊποιοι ϊλλοι ςϑντροφοι που ϋκαναν, ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα, ενδιαφϋροντα
πειρϊματα, χϊνονται ςε ξεπεραςμϋνεσ θεωρύεσ: ϋτςι ο Β. Όλμο,
απϐ τον οπούο δεν λεύπει η καλό θϋληςη για να ςυνδϋςει τισ ηχητικϋσ ϋρευνϋσ του με καταςκευϋσ ατμοςφαιρών, χρηςιμοποιεύ τϐςο προβληματικϋσ διατυπώςεισ ςε ϋνα κεύμενο που υποβλόθηκε
πρϐςφατα ςτην Κ.Δ. (Για μια ϋννοια του μουςικού πειραματιςμού)
ώςτε κατϋςτη αναγκαύα μια επεξόγηςη (Παρατηρόςεισ για την
ϋννοια τησ πειραματικόσ τϋχνησ), μια ολϐκληρη ςυζότηςη που,
κατϊ τη γνώμη μου, οϑτε καν θυμύζει κϊτι ςϑγχρονο.
Όπωσ ακριβώσ δεν υπϊρχει “καταςταςιςμϐσ” ωσ δόγμα, ϋτςι δεν
πρϋπει να επιτρϋψουμε να χαρακτηρύζονται καταςταςιακϋσ δημιουργύεσ οριςμϋνοι παλιού πειραματιςμού –ό ϐλα εκεύνα ςτα οπούα
θα μασ περιϐριζε ςόμερα η ιδεολογικό και πρακτικό αδυναμύα
μασ. Αλλϊ αντιςτρϐφωσ, δεν μποροϑμε να δεχτοϑμε τη μυςτικοπούηςη οϑτε ωσ προςωρινό αξύα. Σο αφηρημϋνο εμπειρικϐ γεγονϐσ που αποτελεύ τη μια ό την ϊλλη εκδόλωςη τησ ςημερινόσ
αποςυντεθειμϋνησ κουλτοϑρασ δεν αποκτϊ τη ςυγκεκριμϋνη ςημαςύα του παρϊ μϐνο μϋςω τησ ςϑνδεςόσ του με το ςυνολικϐ ϐραμα ενϐσ τϋλουσ ό μιασ απαρχόσ πολιτιςμοϑ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι
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τελικϊ η ςοβαρϐτητϊ μασ μπορεύ να ενςωματώςει και να ξεπερϊςει τη μυςτικοπούηςη, ϐπωσ ακριβώσ αυτϐ που θεωρεύται καθαρό
μυςτικοπούηςη φανερώνει μια πραγματικό ιςτορικό κατϊςταςη
τησ αποςυντεθειμϋνησ ςκϋψησ. Σον περαςμϋνο Ιοϑνιο κατϋληξε
ςτο αυτονϐητο ςκϊνδαλο η παρουςύαςη ςτο Λονδύνο μιασ ταινύασ
που ϋκανα το 1952, η οπούα δεν εύναι μια μυςτικοπούηςη και ακϐμα λιγϐτερο μια καταςταςιακό δημιουργύα, αλλϊ βαςύζεται ςε
ςϑνθετα λετριςτικϊ ερεθύςματα εκεύνησ τησ εποχόσ (τισ εργαςύεσ
για τον κινηματογρϊφο των Ιζοϑ, Μαρκ,Ο, Βολμϊν), και επομϋνωσ
ςυμμετϋχει πλόρωσ ςτη φϊςη τησ αποςϑνθεςησ, ακριβώσ ςτην
πιο ακραύα μορφό τησ, χωρύσ να ϋχει καν –εκτϐσ απϐ μερικοϑσ
προγραμματικοϑσ υπαινιγμοϑσ– τη θϋληςη θετικών εξελύξεων
που χαρακτόριζε τα ϋργα ςτα οπούα αναφϋρθηκα. Ϊκτοτε παρουςιϊςτηκαν ςτο ύδιο λονδρϋζικο κοινϐ (ςτο Ινςτιτοϑτο ϑγχρονων
Σεχνών) πύνακεσ ζωγραφικόσ που ϋγιναν απϐ χιμπαντζόδεσ, οι
οπούοι μποροϑν να ςυγκριθοϑν με την αξιοςϋβαςτη ταςιςτικό
ζωγραφικό. Αυτό η ςυγγϋνεια μου φαύνεται διδακτικό. Οι παθητικού καταναλωτϋσ τησ κουλτοϑρασ (εύναι ευνϐητο ϐτι προςβλϋπουμε ςε μια δυνατϐτητα ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ ςε ϋναν κϐςμο ϐπου
οι “εςτϋτ” θα ϋχουν ξεχαςτεύ) μποροϑν να αρϋςκονται ςε οποιαδόποτε εκδόλωςη τησ αποςϑνθεςησ (θα εύχαν κϊθε λϐγο, με την
ϋννοια ϐτι αυτϋσ οι εκδηλώςεισ εύναι ακριβώσ εκεύνεσ που εκφρϊζουν καλϑτερα την εποχό τουσ τησ κρύςησ και τησ παρακμόσ, αλλϊ
εύναι φανερϐ ϐτι μεταξϑ αυτών προτιμούν εκεύνεσ που ςυγκαλύπτουν λύγο αυτό την κατϊςταςη). Πιςτεϑω ϐτι θα φτϊςουν να
αγαπούν την ταινύα μου και τουσ πύνακεσ ζωγραφικόσ των πιθόκων ςε πϋντε ό ϋξι χρϐνια το πολϑ, ϐπωσ αγαποϑν όδη τον ΡομπΓκριγιϋ. Η μϐνη πραγματικό διαφορϊ ανϊμεςα ςτη ζωγραφικό
των πιθόκων και το μϋχρι ςόμερα ολοκληρωμϋνο κινηματογραφικϐ ϋργο μου εύναι η ενδεχϐμενη απειλητικό ςημαςύα του για την
κουλτοϑρα που μασ περιϋχει, δηλαδό ϋνα ςτούχημα για οριςμϋνουσ ςχηματιςμοϑσ του μϋλλοντοσ. Και δεν ξϋρω ςε ποια πλευρϊ
θα πρϋπει να τοποθετόςουμε τον Ρομπ-Γκριγιϋ εφϐςον θεωροϑμε
ϐτι ςε οριςμϋνεσ ςτιγμϋσ ρόξησ ϋχουμε ό ϐχι ςυνεύδηςη μιασ ποιοτικόσ ςτροφόσ· και ϐτι μϋςα ςτο αρνητικϐ οι αποχρώςεισ δεν ϋχουν ςημαςύα.
Αλλϊ το ςτούχημϊ μασ επαναλαμβϊνεται διαρκώσ, και εύμαςτε
εμεύσ οι ύδιοι που δημιουργοϑμε τισ διϊφορεσ δυνατϐτητεσ απϊντηςησ. Θϋλουμε να μεταςχηματύςουμε αυτό την εποχό (ενώ ϐλα
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ϐςα αγαπϊμε, ξεκινώντασ απϐ την ερευνητικό ςτϊςη μασ, αποτελούν επύςησ μϋροσ τησ) και ϐχι “να γρϊψουμε γι’ αυτό” ϐπωσ προτεύνει η αυτϊρεςκη χυδαιϐτητα: ο Ρομπ-Γκριγιϋ και η εποχό του
αρκοϑνται ο ϋνασ ςτην ϊλλη. Αντιθϋτωσ, οι φιλοδοξύεσ μασ εύναι
ςαφώσ μεγαλομανεύσ, αλλϊ ύςωσ ϐχι μετρόςιμεσ με τα κυρύαρχα
κριτόρια τησ επιτυχύασ. Πιςτεϑω ϐτι ϐλοι οι φύλοι μου θα όταν
ευχαριςτημϋνοι να εργϊζονται ανώνυμα, με μιςθοϑσ ειδικευμϋνων
εργατών, ςτο Τπουργεύο Διαςκεδϊςεων μιασ κυβϋρνηςησ που θα
καταπιαςτεύ επιτϋλουσ με την αλλαγό τησ ζωόσ.
Γ.-Ε. Ντεμπϐρ

ΟΙ ΧΤΦΟΓΕΨΓΡΑΥΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ
τισ 10 Αυγοϑςτου, γϑρω ςτισ 18:30, προςφϋρθηκα να βοηθόςω
μια νεαρό κοπϋλα απϐ την Ινδύα που δεν μιλοϑςε οϑτε λϋξη γαλλικϊ. Αντιμετώπιζε ϋνα πρϐβλημα ςτην εύςοδο του μετρϐ ενΛαζϊρ. Σησ εξόγηςα ποια διαδρομό ϋπρεπε να ακολουθόςει για να
φτϊςει ςτην Μπιϋβρ, ςτο ςεμινϊριο των Ξϋνων Αποςτολών. Όλα
αυτϊ εξηγοϑνταν με ςαφόνεια ςε ϋνα χαρτύ που με ϋβαλε να διαβϊςω (ςτα αγγλικϊ). Σην ςυνϐδευςα ςτην αποβϊθρα και την ϋβαλα να ανϋβει ςτο πρώτο βαγϐνι, λϋγοντασ βιαςτικϊ ςτον οδηγϐ
του τρϋνου να την κατεβϊςει ςτο Μονπαρνϊσ. Ση Δευτϋρα, για να
εύμαι όςυχη, καθώσ όθελα να μϊθω αν αυτό η μικρό εύχε φτϊςει
καλϊ, ανηςυχοϑςα αν εύχε καταφϋρει να φτϊςει εγκαύρωσ για να
πϊρει το λεωφορεύο τησ, δεδομϋνου ϐτι η ώρα όταν προχωρημϋνη.
Δεν την εύχαν δει ςτο ςεμινϊριο, και την Σρύτη η Διευθϑντρια πϊλι
δεν εύχε δει κανϋναν. την πρεςβεύα τησ Ινδύασ, κανϋνα νϋο. Φϊθηκε; Σην απόγαγαν; Μυςτόριο…
“Μια θλιμμϋνη αναγνώςτρια” γρϊφει ςτισ “Δυςτυχιςμϋνεσ Καρδιϋσ.” (France-Soir, 27 Αυγοϑςτου 1957)

ΕΚΔΟΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟΤΝΙΟ ΣΟΤ 1957
Α. Γιορν και Ντεμπϐρ
– Σϋλοσ τησ Κοπεγχϊγησ, απϐπειρα μεταςτραμμϋνησ γραφόσ.
– Χυχογεωγραφικόσ οδηγόσ του Παριςιού.

– 221 –

Ωςγκερ Γιορν
- Σο Φρυςό Κϋρασ και ο Σροχόσ τησ Σύχησ, μεθοδολογύα λατρειών,
με πρϐλογο του Π. Β. Γκλομπ.
- Ενϊντια ςτον φονξιοναλιςμό.
Τπϐ ϋκδοςη:
- Σο ζωγραφικό ϋργο του Σζ. Πύνοτ-Γκαλύτςο, προλογιζϐμενο απϐ
ϋνα Εγκώμιο τησ Μιςϋλ Μπερνςτϊιν.
Ετοιμϊζονται:
Ραλφ Ρϊμνεώ
- Χυχογεωγραφικό Βενετύα.
- Αραβικό μετϊφραςη και πρϐλογοσ του Αμπντελχαφύντ Φατύμπ
ςτην Ϊκθεςη για την καταςκευό καταςτϊςεων.

Ο ΓΤΡΟ ΣΗ ΣΙΜΗ
ε ςυνϋχεια του ϊρθρου με τύτλο “Η τελικό ευθεύα” (Potlatch, τεϑχοσ 28), ανακοινώνουμε ϐτι νικητόσ εύναι ο κ. Μπερνϊρ Ντορτ
(Κορνϋιγ, ςτισ εκδϐςεισ Arche).

ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΦΙΖΟΤΜΕ Ή LA VITA NOVA
Σο μιλανϋζικο κύνημα τησ “Πυρηνικόσ Σϋχνησ”, που εύχε αναγγελθεύ το 1952 με ϋνα μανιφϋςτο δεκατεςςϊρων γραμμών, επανεμφανύζεται ςτο προςκόνιο τησ επικαιρϐτητασ. Οι μϐνιμοι ενςαρκωτϋσ του, οι ζωγρϊφοι Μπαχ και Ντϊντζελο, αφιϋρωςαν ςαρϊντα οχτώ γραμμϋσ ςτην ανατροπό τησ ςϑγχρονησ τϋχνησ.
Αφοϑ ανϋλυςαν τη διαδικαςύα καταςτροφόσ τησ ζωγραφικόσ μϋςω των διαδοχικών αναγωγών που επιχειρόθηκαν αποτελεςματικϊ απϐ τον ιμπρεςιονιςμϐ, τον κυβιςμϐ και την αφηρημϋνη
τϋχνη: “ςυμβατικϊ θϋματα… η αντικειμενικό αναπαραγωγό… η
απατηλό αναγκαιϐτητα τησ αναπαρϊςταςησ”· και ψϊχνοντασ κϊτι να καταβροχθύςουν με τη ςειρϊ τουσ για να φτιϊξουν ϐνομα
ςτην τϋχνη τουσ, βρόκαν τυχαύα, ςε κϊποιο λεξικϐ, το ςτιλ.
Εύναι λοιπϐν το ςτιλ, θεωροϑμενο ωσ μεταφυςικό οντϐτητα, αυτϐ
που αποκηρϑςςουν. Αλλϊ αντύ να εγκαταλεύπουν επύςησ την παλϋτα γι’ αυτϐν τον λϐγο, μεταμορφώνονται με χϊρη και βλϋπουν
να ανούγεται μια νϋα και λαμπρό εικαςτικό καριϋρα που μασ προ– 222 –

ςκαλοϑν να μιμηθοϑμε: θα κϊνουν το ύδιο πρϊγμα ϐπωσ και πριν,
αλλϊ με το αντιςτύλ.
Σο κϊλεςμα Ενϊντια ςτο ςτιλ που ςυντϊχθηκε ςε τρεισ γλώςςεσ
και τυπώθηκε ςε διπλό ϐψη δεν ςυγκϋντρωςε λιγϐτερουσ απϐ
εύκοςι οχτώ υπογρϊφοντεσ προερχϐμενουσ απϐ τισ πιο ετερϐκλητεσ θϋςεισ τησ πολιτιςτικόσ αποςϑνθεςησ, οι οπούοι δεν ϋχουν τύποτα κοινϐ εκτϐσ απϐ την πεπούθηςη ϐτι εύναι πϊντα καλϐ να
δημοςιεϑουν την υπογραφό τουσ κϊτω απϐ ϋνα κεύμενο –ϐταν
δεν εύναι βϋβαιοι ϐτι εύναι ανϐητο–· και μια οριςμϋνη αδυναμύα να
αναγνωρύςουν την ηλιθιϐτητα, ακϐμα και ςε αυτό την τερϊςτια
κλύμακα.
Πρϋπει να ςημειωθεύ εξϊλλου ϐτι ο Μπαχ αδικεύται αφόνοντασ
τον εαυτϐ του να παραςυρθεύ ςε ρητορικϋσ καταχρόςεισ που αντλεύ απϐ το δεϑτερο επϊγγελμϊ του διϐτι, ωσ ζωγρϊφοσ αυτόσ
τησ εποχόσ απϐ την οπούα εύναι τϐςο λύγο ικανϐσ να ξεφϑγει, αξύζει κϊποιεσ ϊλλεσ.

ϑνταξη: οδϐσ Μοντϊν-Ζενεβιϋβ 32, Παρύςι 5ο.
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Βανϋκ, Πιερ (Vaneck, Pierre), 118
Βαρκελώνη, 95, 161
Βαρντϊ, Ανιϋσ (Varda, Agnès), 179
Βαςϋ, Ζακ (Vaché, Jacques), 13, 18, 174
Βατικανϐ, 69
Βενετύα, 69, 105, 222
Βϋρα (Véra), 40, 47, 52, 63, 70, 74, 103,
111, 121, 158
Βερβιϋρ (Verviers), 133
Βερντϋ, Αντρϋ (Verdet, André), 157,
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Βερϐνε, Ϊλενα (Verrone, Elena), 199
Βιϊν, Μπορύσ (Vian, Boris), 114
Βύβλοσ, 29, 138
Βιγιϐν, Υρανςουϊ (Villon, François),
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Βιετνϊμ, 71
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Βολμϊν, Ζιλ Ζ. (Wolman, Gil J.), 5, 9, 12,
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220
Βομπϊν (Vauban), 56
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200
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190, 191, 197, 199, 213, 221, 222
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Γκαξϐτ, Πιερ (Gaxotte, Pierre), 92, 181
Γκαρ (Gare), λεωφϐροσ, 181
Γκιγιϐν (Guillon), 202
Γκϐγκολ, Νικολϊι (Gogol, Nikolai), 56
Γκολντφϋιν, Ζωρζ (Goldfayn, Georges),
67, 76
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Charles), 76
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Γκουργκϋ, Ζαν (Gourguet, Jean), 218
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George), 188
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Γκρακ, Ζυλιϋν (Gracq, Julien), 144, 176
Γκυγεβύκ, Εζϋν (Guillevic, Eugène), 170
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Γϑροσ τησ Γαλλύασ (Tour de France),
23
Δεξιϊ Όχθη (Rive Droite), 201
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Εμμανουϋλ, Πιερ (Emmanuel, Pierre),
55
Εμπϋρ, Κριςτιϊν (Hébert, Christian), 53
Ϊνγκελσ, Υρύντριχ (Engels, Friedrich),
116
Ϊρημοσ του Ρετζ (désert de Retz), 162
Ερνςτ, Μαξ (Ernst, Max), 105, 174
Εςτιϋν, αρλ (Estienne, Charles), 140
Ετιϊμπλ, Ρενϋ (Étiemble, René), 150,
180
Ετουϊλ (Étoile), 169
Ευαγγελύου (Évangile), οδϐσ, 167
Ζαρρϑ, Αλφρϋντ (Jarry, Alfred), 162
Ζενϋ, Ζαν (Genet, Jean), 113, 114
Ζερμαύν (Germain), λεωφϐροσ, 56, 112,
156, 157, 200
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112, 156, 200
Ζιντ, Αντρϋ (Gide, André), 166
Ζντϊνοφ, Αντρϋι (Zhdanov, Andrei),
218
Ζουρ (Jour), οδϐσ, 169
Ζουφρουϊ, Αλϋν (Jouffroy, Alain), 200
Ζυλιϊρ, Ρενϋ (Julliard, René), 180, 184
Ηλϑςια Πεδύα, 42, 166, 169
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112, 181, 202, 217, 220
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Πϐλησ), 166
Ινδοκύνα, 25, 34, 51, 85, 86
Ιονϋςκο, Ευγϋνιοσ (Ionesco, Eugen), 80,
202
Ιονϋςκο, Ευγϋνιοσ (Ionescu, Eugen),
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Ιςπανύα, 9, 16, 17, 56, 95, 109, 110,
113, 161, 199
Ιςραόλ, 36, 96
Καβϑλοι (Kabyles), 164
Καγιουϊ, Ροζϋ (Caillois, Roger), 150
Καιρϐλ, Ζαν (Cayrol, Jean), 209
Καλϐν, Ζακ (Calonne, Jacques), 199
Καμϑ, Αλμπϋρ (Camus, Albert), 8, 81,
122, 123, 127, 129
Κανταρύνο, Αουρελιϊνο Μαρύνεθ
(Cantarino, Auréliano Marinez), 17
Καςςαύν (Cassaigne), 97
Καταρρακτών (Cascades), οδϐσ, 54
Καταςταςιακό Διεθνόσ, 5, 215, 216,
219
Κεντςϋλα (Khenchela), 96
Κενώ, Ρεώμϐν (Queneau, Raymond),
162, 173, 189
Κερςμπρϐν, Ζαν (Kerchbron, Jean), 202

Κόπων-Παϑλου (Jardins-Paul), οδϐσ,
172
Κύνημα Πυρηνικόσ Σϋχνησ, 197, 222
Κλαιρ, Ρενϋ (Clair, René), 112
Κλαιρβώ, Μπερνϊρ ντε (Clairvaux,
Bernard de), 116
Κλεμανςώ, Ζωρζ (Clemenceau,
Georges), 166
Κλεμπϋρ (Kléber), 211
Κλουζϐ, Ανρύ-Ζορζ (Clouzot, HenriGeorges), 117, 157, 158
Κλωντϋλ, Πωλ (Claudel, Paul), 111
Κϐζιο ντ’ Αρϐςα (Cosio d’Arroscia),
215
Κοκτώ, Ζαν (Cocteau, Jean), 103, 112,
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Κολϊρ, Λεϐ (Collard, Léo), 133
Κομϊιγ (Commaille), οδϐσ, 93, 94
Κομμοϑνα του Παριςιοϑ, 57
Κονϐρ, Αντρϋ-Υρανκ (Conord, AndréFrank), 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19,
23, 25, 30, 31, 34, 37, 40, 42, 43, 47,
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Κϐνςταντ Νιουβενχοϑισ (Constant
Nieuwenhuys), 199
Κοπϋ, Υρανςουϊ (Coppée, François),
170
Κορμπυζιϋ, Λε (Corbusier, Le), 17, 28–
29, 46, 62, 120, 131, 195
Κορνϋιγ (Corneille), 222
Κϐτικ, Γιαν (Kotik, Jan), 197, 199
Κουομιντϊνγκ, 18
Κραβϊν, Αρτϑρ (Cravan, Arthur), 13,
18, 205
Κραβϋν (Craven), 132
Λ’ Ερμπιϋ, Μαρςϋλ (L'Herbier, Marcel),
202
Λ’ Ιλ Αντϊμ, Ψγκϑςτ Βιγιϋ ντε (L’IsleAdam, Auguste Villiers de), 13
Λϊακεν (Laeken), 133
Λαβώ, Ζωρζ (Lavau, Georges), 154
Λϊιμχαουζ (Limehouse), 160
Λακλϐ, Μιςϋλ (Laclos, Michel), 162
Λαμαρτύν, Αλφϐνσ ντε (Lamartine,
Alphonse de), 170
Λανγκλαύ, Γκαετϊν (Langlais, Gaetan),
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Λανγκλουϊ, Ανρύ (Langlois, Henri), 111
Λανζμϊν, Κλοντ (Lanzmann, Claude),
153
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Robert), 202
Λεγκρϊν, Ζερϊρ (Legrand, Gérard), 8,
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Λεζϋ, Υερνϊν (Léger, Fernand), 46
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Λεμαύτρ, Μωρύσ (Lemaître, Maurice),
13, 112, 187, 202
Λεμπλϊν, Μωρύσ (Leblanc, Maurice),
155
Λεμπρετϐν, Αλαύν (Lebreton, Alain), 76
Λϋνιν, Βλαντύμιρ Ιλύτσ, 75, 102, 104,
153
Λεοπϐλδοσ Γ΄, 133
Λεωφϐροσ Κορών του Γολγοθϊ
(Boulevard des Filles du Calvaire), 54
Λιαρντϐν, Πιερ-Ανρύ (Liardon, PierreHenri), 156–57
Λιοϑισ, Σζων (Lewis, John), 133
Λιφϊρ, ερζ (Lifar, Serge), 92
Λομϐν (Lhomond), οδϐσ, 130, 164
Λορύσ, Πιερ-Ζωρζ (Lorris, PierreGeorges), 194
Λορραύν, Κλωντ (Lorrain, Claude), 12
Λοτϊρ, Ελύ (Lotar, Eli), 178
Λουδοβύκοσ Β΄ τησ Βαυαρύασ, 13, 24,
119, 131, 174
Λουύ (Louis), νηςύδα, 169
Λουξεμβοϑργο (Luxembourg), 169
Λουτετύα (Lutetia), 193
Μαγκρύτ, Ρενϋ (Magritte, René), 174
Μακ Λϊρεν, Νϐρμαν (McLaren,
Norman), 138–39, 202
Μακϊρθυ, Σζϐζεφ (McCarthy, Joseph),
67
Μαλαρμϋ, τεφϊν (Mallarmé,
Stéphane), 191
Μϊλεβιτσ, Καζιμύρ (Malevich, Kazimir),
174
Μαλενκϐφ, Γκεϐργκι (Malenkov,
Georgy), 103–5
Μαλρώ, Αντρϋ (Malraux, André), 102,
103, 139, 146
Μαμπύλ, Πιερ (Mabille, Pierre), 13
Μανςιϐν, Ζαν-Μιςϋλ (Mension, JeanMichel), 13
Μαντϋσ-Υρανσ, Πιερ (Mendès-France,
Pierre), 58, 80, 84, 95, 105, 109, 152,
175
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Μαριϋν, Μαρςϋλ (Mariën, Marcel), 175,
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Μαρκϋσ, Κλαοϑδιο Κολομϋρ (Marqués,
Claudio Colomer), 109
Μαρξ, Καρλ (Marx, Karl), 105, 116,
174, 206, 207
Μαρϐ, Κλεμϊν (Marot, Clément), 170
Μαρϐκο, 45, 48, 70, 156
Μαρςϋλ ϊιν (Marcel Schein), 27
Μαρτϋν (Martin), 202
Μαρτινϋ, Ζιλ (Martinet, Gilles), 85, 86
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153
Ματιϋ, Ζορζ (Mathieu, Georges), 201,
211–12
Μενιλμοντϊν (Ménilmontant), οδϐσ, 54
Μερϋν, Πιερ (Meren, Pierre), 140–41
Μερλώ-Ποντϑ, Μωρύσ (Merleau-Ponty,
Maurice), 177
Μερρύ (Merri), ςυνοικύα, 169, 172
Μεςιϊν, Ολιβιϋ (Messiaen, Olivier), 202
ΜιζραϏ, Ρομπϋρ (Misrahi, Robert), 113
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Grand Palais), 166
Μινώταυροσ (Minotaure),
βιβλιοπωλεύο, 175, 203
Μιςϋλ (Michel), λεωφϐροσ, 166, 181
Μιςώ, Ανρύ (Michaux, Henri), 184, 191
Μιτρϊνι, Νϐρα (Mitrani, Nora), 76
Μολλϋ, Γκυ (Mollet, Guy), 81, 201, 202
Μολϐτοφ, Βιατςεςλϊβ (Molotov,
Vyacheslav), 104
Μονμϊρτρη (Montmartre), 169
Μονπαρνϊσ (Montparnasse), 221
Μονςϐ (Monceau), πϊρκο, 169
Μοντϊν-Ζενεβιϋβ (MontagneGeneviève), οδϐσ, 23, 52, 59, 65, 71,
76, 77, 87, 97, 107, 116, 125, 128,
133, 142, 158, 166, 167, 176, 181,
185, 194, 203, 213, 223
Μοραύν, Πιερ (Morain, Pierre), 175
Μοριγιϐν (Morillons), οδϐσ, 48
Μπακ (Bac), οδϐσ, 93
Μπαλϊνσ, Πιερ-ιμϐν (Ballanche,
Pierre-Simon), 29
Μπϊο Ντϊι (Bao Dai), 71
Μπϊουχαουσ (Bauhaus), 190
Μπαρακϋ, Ζαν (Barraqué, Jean), 202
Μπαρϊτ, Ρομπϋρ (Barrat, Robert), 163
Μπασ-Μεζ (Basse-Meuse), 133
Μπϊτνα (Batna), 101
Μπαχ, Ενρύκο (Baj, Enrico), 197, 222–
23
Μπεϊρν, Ανρύ ντε (Béarn, Henry de), 12
Μπεζϊρ, Μωρύσ (Béjart, Maurice), 202
Μπεκϐ, Ζιλμπϋρ (Bécaud, Gilbert), 119
Μπελαύ, Ζοακύμ ντι (Bellay, Joachim
du), 170
Μπελιϋβρ (Bellièvre), οδϐσ, 42
Μπεναγιοϑν, Ρομπϋρ (Benayoun,
Robert), 76, 136, 201
Μπϋνεντεκ (Benedek), 202
Μπενουϊ (Benoît), οδϐσ, 164
Μπεντουϋν, Ζαν-Λουύ (Bedouin, JeanLouis), 67, 76
Μπερζελύ (Berzelii), 54
Μπερλϋ, Πιερ-Ζοϋλ (Berlé, Pierre-Joël),
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Μπουλϋζ, Πιερ (Boulez, Pierre), 202
Μπουρντϋ, Κλοντ (Bourdet, Claude),
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63
Μπουςϋ, Αντρϋ ντι (Bouchet, André
du), 170
Μπουτύκ (Boutique), 76
Μπρϊντμπερι, Ρϋι (Bradbury, Ray), 114
Μπρετϐν, Αντρϋ (Breton, André), 13,
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Μπρω, Ζαν-Λουύ (Brau, Jean-Louis), 13
Μπυτ-ω-Κϊιγ (Butte-aux-Cailles), 162,
169
Μπωβουϊρ, ιμϐν ντε (Beauvoir,
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Μπωντλαύρ, αρλ (Baudelaire,
Charles), 111, 217
Μωριϊκ, Υρανςουϊ (Mauriac,
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Ναβύλ, Πιερ (Naville, Pierre), 154
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Ντε Κύρικο, Σζϐρτζιο (de Chirico,
Giorgio), 174
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Ντεντϋ-των-Ειδυλλύων (Dédé-lesAmourettes), προςωνϑμιο του
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Ντιβιβιϋ, Ζιλιϋν (Duvivier, Julien), 118–
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Ντονιϐλ-Βαλκρϐζ, Ζακ (DoniolValcroze, Jacques), 174
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Ντοτρεμϐν, Κριςτιϊν (Dotremont,
Christian), 197
Ντουμπλ Ντουτ (Double Doute), 10,
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Ντρουϋ, Μινοϑ (Drouet, Minou), 209
Ντυβερζϋ, Μωρύσ (Duverger, Maurice),
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Ντυγκαύ-Σρουϋν (Duguay-Trouin),
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