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σηpειωσεις 
Ό [γκαι�ος λόγος 

(Σχετικά μέ τόν Μανόλη Λαμπ�ίδη) 

'Τό θέμα εΤναι τώpα τί λές 

Σέ ενα άπό τά κυριακάτικα φύλλα της Αύγης τοu περασμένου 
Όχτωbρίου όημοσιεύεται κείμενο ξένου ίστοριχοu μλετητη (οέν 
συγχρατοuμε τά σχετικά στοιχεία) οποu ή μεγάλη έξέγερση τοu 
1956 στή Βουόαπέστη χαρακτηρίζεται ώς ή τελευταία προλετα
ριακή έπανάσταση έπί εύρωπαϊχοu έόάφους. Παρόμοιες άνορθόοο
ξες έχτιμήσεις ή «έπανορθωτιχές» άναθεωρήσεις όέν εΙνιχι πλέον 
τώρα -μισόν αίώνα μετά- σπάνιες. 'Όμως τότε, οταν όιιχοριχμιχ
τίζονταν τά συγκλονιστικά έχείνα γγονότα, έλάχιστοι άνθρωποι στή 
χώρα μας εΙχαν τολμήσει οχι νά έχφέρουν άλλά νά σχεφτοuν μιά 
τέτοια «αίρετιχή» άποψη, παρά το γεγονός οτι εΙχαν άρχίσει ήοη 
νά «λιώνουν τά χιόνια». Ή κρατούσα άχόμη έρμηνεία τοu ίστορι
χοu έχείνου όράματος, τροφοόοτούμενη άπό τή όίόυμη ψυχροπολε
μική πηγή της, κατηύθυνε έχbιαστιχά τή σκέψη τών άνθρώπων 
στήν πασίγνωστη ίόεολογιχή μέγγενη άπό τήν όποία έλάχιστοι 
μπόρεσαν τότε νά όιαφύγουν χαί νά ύπερασπιστοuν τήν έπί πολλά 
έ:τη όιττwς συχοφαντούμενη έξέγερση τών έργατών της Βουοα
πέστης, ή όποία παρουσιαζόταν, έ:νθεν χαί έ:νθεν, ώς «άντιχομμοu
νιστιχή» έπανάσταση - είτε πρός ψόγον είτε πρός έ:παινον. 

Ό σκοπός της ίστοριχης αύτης άναφορiiς στόν πρόλογο &.ιός 
άφιερώματος στόν στοχαστή Μανόλη Λαμπρίόη εΙναι προφανής. 
Άποbλέπει, πέρα άπό τή θαυμαστικά σεbαστιχή ή άχριbοόίχιχιη 
κριτική άποτίμηση της πνευματιχης σuμbολης του στήν όποίιχ προ
bαίνουν οί συντάκτες τών κειμένων πού άχολουθοuν, στήν ίοιιχίτε
ρη έ:ξαρση ένός στοιχείου τό όποίο κατά τόν γράφοντα (χιχί άς τοu 
συγχωρηθεί έόw ή ένόεχόμενη έ:λλειψη «άντιχειμενιχότητας») 
άποτελεί τήν ούσία της σκέψης τοu Μανόλη Λαμπρίόη. Τό στοι
χείο αύτό όέν έ:χει νά χάνει, παρά τά φαινόμενα, μέ τήν πολιτική 
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άπό τόν Τρότσκι. Πάντως, στίς «Σημειώσεις γιά τόν ρεαλισμό» (Μαpτupίεc; 
2, τ. 1, ύποσ. 8), ό Λαμπρίδης σχετικοποιεί τήν ψυχανάλυση: Στρε
φόμενος ένάντια στόν «γνήσιο ψυχικό αύτοματισμό» τοu Μπρετόν, δέν 
δέχεται τό άσυνείδητο ώς «οργανο γνωστικό ά.λλ' ώς άντικείμενο άνα
λύσεως ». 

4. 'Όμως, τόσο τό τελευταίο οσο καί τό ΙΚΤΣ μεταφράστηκαν στά 
γαλλικά τό 1960, όπότε προηγουμένως πρέπει νά τά γνώριζε άτελwς 
καί έμμέσως (Hίstoίre et conscίence de classe, ed., de Minuit, Paris 
19 60). 'Έτσι, ύπερασπίζοντας τόν Λούκατς (ο. π .) , χαί γιά νά δείξει 
οτι αύτός «στήν ούσία έμμένει στίς κύριες γραμμές τοu όρθόδοξου 
μαρξισμοu», γράφει οτι «στό Ύπαpξισμ.όc; ή μ.αpξισμ.όc;; ξαναπιάνει τά 
θεμελιώδη προ6λήματα της μαρξιστικης φιλοσοφίας καί είδικότερα τό 
πρό6λημα της θεωρίας της γνώσεως ούσιαστικά μέ τόν ίδιο τρόπο πού 
τά εΙχε έπεξεργαστεί στό "άποκηρυγμένο" καί "ξεπερασμένο" 6ι6λίο 
του τοu 19 23 ». Πραγμα 6έ6αια άνακρι6ές, διότι είδικά στή γνωσιο
θεωρία ή άντίθεση εΙναι καθοριστική: Στό ΙΚΤΣ ό Λούκατς διαφέρει 
μεταξύ άλλων σέ δύο καίρια σημεία: ώς πρός τήν διαλεκτική της φύ
σης τοu 'Ένγκελς, ύποστηρίζοντας πώς ή διαλεκτική προϋποθέτει συ
νείδηση, νοοuν ύποκείμενο, συνεπώς δέν μπορεί νά Ε:χει έφαρμογή στή 
φύση πού εΙναι καθαρή έξωτερικότητα· καί ώς πρός τή θεωρία της συ
νείδησης-άντανάκλασης, οπου είσάγει τήν ένότητα άντικειμένου καί ύπο
κειμένου της γνώσης (σ. 246-251). 'Άλλωστε, παρατηρεί, ά.ν τό νέο 
στοιχείο, αύτό πού τείνει νά πραγματοποιηθεί μέ τή συνειδητή μας 
συμμετοχή, εΙναι ή άλήθεια τοu γίγνεσθαι, τότε τό ζήτημα της σκέ
ψης ώς άντανάκλασης δέν Ε:χει νόημα: «Τό κριτήριο της όρθότητος 
της σκέψης εΙναι ή πραγματικότητα· άλλ' αύτή δέν εΤναι, γίνεται, κι 
αύτό οχι χωρίς τή συμ6ολή της δικης μας σκέψης» (σ. 251). 'Οπότε 
ή άντικρυστή στάση εΙναι καί σκέψης δέν εχει νόημα καί άποτελεί 
άκρι6wς έκδήλωση της πραγμοποίησης στόν τομέα της γνωσιοθεω
ρίας. Στό Ύπαpξισμ.όc; ή μ.αpξισμ.όc;;, άντίθετα, έγκαταλείπει ρητώς αύτές 
τίς θέσεις καί προσχωρεί πλήρως στό Ύλισμ.όc; χαί έμ.πειpιοχpιτιχι
σμ.όc; τοu Λένιν, στό όποίο καί άφιερώνει τό 4ο κεφάλαιο: «Ή λενινι
στική γνωσιοθεωρία καί τά προ6λήματα της σύγχρονης φιλοσοφίας». 

Τόν Λούκατς τοu ΙΚΤΣ ό Λαμπρίδης έπικαλείται σωστά -χωρίς 
ομως νά άναψέρει τό 6ι6λίο- στό μελέτημά του «Τό πρό6λημα των 
ίδεολογιwν» (Μαpτupίεc;, τ. 10, Νοέμ.-Δεκ. 1964), οπου καί λόγος 
γιά τά δύο συνειδησιακά έπίπεδα της έργατικης τάξης. 
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΗΤΤΑΣ 

Ε ΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΆΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, τούτη ή εκδοση άποτελεί τό 
πιό ρηξικέλευθο καί άνυποχώρητο περιοδικό ποίησης πού κυ

κλοφόρησε ποτέ στήν 'Ελλάδα. Σκοπός της δέν εΤναι νά καλύψει 
η νά προωθήσει τήν ποίηση άλλά νά τή στοχασθεί. Αύτό πού κά
νει τό έγχείρημα μοναδικό εΤναι πώς, ένώ στά άλλα περιοδικά ή 
σπουδαιότητα της ποίησης έξυπακούεται, οί συνεργάτες τών Ση
μειώσεων δέν θεωροuν κανένα στοιχείο τοu ποιητικοu γεγονότος 
δεδομένο, πόσο μCiλλον κατοχυρωμένο. 'Επιφυλάσσονται σέ 6αθμό 
άπιστίας. Κι αύτό πού κάνει έπείγουσες τίς μαρτυρίες τοuς εΤναι 
πώς ολοι οί τακτικοί συνεργάτες εΤναι ποιητές, εχουν δηλαδή μιά 
προσωπική έπένδυση στή δημιουργία αύτοu, τό όποίο θέτουν ύπό 
συστηματική άναίρεση. 'Όλοι πλήν ένός. 

'Ένα άλλο στοιχείο πού χαρακτηρίζει τίς άναζητήσεις τών 
συνεργατών εΙναι πώς άποτελοuν μακρόχρονο διάλογο μέ κάποιον 
νεκρό 'Έλληνα ποιητή, τοu όποίου κάποιας μορφης συγγραφική 
σιωπή συνιάτα, κατά τή γνώμη τους, σύρριζη άμφισ6ήτηση τΥjς 
δημιουργίας. 'Έτσι συνομιλοuν (κατ' άλφα6ητική σειρά) ό Βύρων 
Λεοντάρης μέ τόν Καρυωτάκη, ό Γεράσιμος Λυκιαρδόποuλος μέ 
τόν Κα66αδία, ό Μάριος Μαρκίδης μέ τόν Σκαρίμπα, ό Μάρκος 
Μέσκος μέ τόν Κοτζιούλα, ό 'Αντρέας ΜυλωνCiς μέ τόν Κα6άφη, 
ό Τάσος Πορφύρης μέ τόν Παπαδίτσα, ό Στέφανος Ροζάνης μέ 
τόν Σολωμό. Μιά τέτοια συνομιλία δέν κάνει τούς συνεργάτες τών 
Σημειώσεων 6αρναλικούς, σολωμικούς η κα6αφικούς, άφοu άλλω
στε τούς ένδιαφέρει ό άκατόρθωτος λόγος κι οχι τό όλοκληρωμένο 
εργο. 'Όμως ολοι τους χρησιμοποιοuν τήν έξαιρετική περίσταση 
ένός παλιοu συγγραφικοu δράματος γιά νά προ6ληματισθοuν συγκε
κριμένα πάνω στή 6ιωσιμότητα της ποίησης. 'Όλοι πλήν ένός. 
'Υπάρχει ενας τακτικός συνεργάτης πού, σέ άντίθεση μέ τούς 
ύπόλοιπους, δέν εΤναι ποιητής καί πού άνατέμνει τή νομιμότητα 
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της ποίησης μέ 6άση τό 'έργο ένός ζώντος κι 'όχι νεκροu ποιητη. 
Ό Μανόλης Λαμπρίδης γνωρίζει πώς στό πρwτο μισό τοu εί

κοστοu αίώνα ή ποίηση 6άλλεται άπό μέσα κι άπό 'έξω. 'Από τά 
μέσα, ό μοντερνισμός ώθεί τά τεχνικά της ορια στά άκρα, σέ ση
μείο πού ή τέχνη νά γίνεται ναρκισσιστική ένδοσκόπηση καί άνει
κονικός έρμητισμός: άπαρνείται τίς έπικοινωνιακές συνθηκες σέ 
μιά άναζήτηση πλήρους καθαρότητας -της άπόλυτης άφαίρεσης. 
'Από τά 'έξω, ό ρεαλισμός ώθεί τίς πολιτικές ύποχρεώσεις στά άκρα, 
σέ σημείο πού ή τέχνη νά ύπηρετεί μιά ρητή στράτευση: σέ εναν 
κόσμο έξαθλιωμένο άπό πόλεμο κι έκμετάλλευση' ό δημιουργός 
όφείλει νά ένταχθεί στίς προοδευτικές δυνάμεις. 

Ό Λαμπρίδης άδυνατεϊ νά ύποστηρίξει τόσο τήν πρώτη άπο
ψη (πού θά μπορούσαμε πολύ σχηματικά νά ποuμε οτι υίοθέτησε ό 
'Αντόρνο) Οσο καί τή δεύτερη (πού υίοθέτησε ό Μπρέχτ). Αύτό φαί
νεται καθαρά στήν περίφημη κριτική τοu 1956 (άναδημοσιευμένη 
στό Πλανόδιον, τ. 40, 'Ιούνιος 2006) οπου άπορρίπτει δύο μορφές 
παραποίησης τοu Μανόλη 'Αναγνωστάκη, τήν «άναρχοαμοραλι
στική» (πού ύπερασπίζεται τήν «καθαρή συνέπεια» της προσωπι
κης πίστης) καί τή «θερμιδοριανή» (πού άπαιτεί ό δημιουργός νά 
μή «ρίχνει νερό στό μύλο της άντίδρασης»). Συνακόλουθα, ό Λα
μπρίδης διατηρεί πάντα σο6αρές έπιφυλάξεις τόσο γιά τήν καθαρή 
(νομπελική) στάση τοu Σεφέρη οσο καί γιά τή στρατευμένη (κομ
ματική) στάση τοu Ρίτσου. Χαράζοντας μιά φιλοσοφική Πορεία άνά
λογη μέ τοu Λούκατς, συνομιλεί διά 6ίου μέ τή σπάνια καί άγωνιώ
δη γραφή ένός άγνωστου ποιητη, τοu 'Αντρέα 1. Λεοντάρη. 

Δημοσιεύοντας (σέ πολλά 'έντυπα καί μέ πολλά ψευδώνυμα) 
κριτικές, μελέτες καί άρθρα, ό Μανόλης Λαμπρίδης καλλιέργησε 
μέ ύποδειγματική σεμνότητα τή μόνη συστημ�τική μαρξιστική 
αίσθητική πού γνώρισε ό τόπος. (ΕΙναι συνεπώς τουλάχιστον �λι-
6ερό πού οί σημερινοί παpαδοσιακοί κριτικοί καί φιλόλογοι άν�ζη
τοuν πρότυπα άριστερης μεθοδολογίας στόν 'Αναγνωστάκη η στόν 
Δημαρα, ένw άγνοοuν τό έκτεταμένο καί θεμελιώδες 'έργο του). 
Πρόκειται γιά παραδοσιακό κριτικό μέ τή 6αθύτερη σημάσία της 
λέξης «παράδοση»: προϋποθέτει άνθρωπιστικές άξίες, καλλιεργεί 
τόν συλλογικό στοχασμό, στηρίζεται στόν δυτικό κανόνα, θαυμά-
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ζει τά μεγάλα 'έργα, άπορρίπτει τήν πρωτοπορία, άναζητ(i άληθείς 

άξίες κ.λπ. Τί εΙναι τότε αύτό πού τόν κάνει νά ξεχωρίζει μέσα 

στό πέλαγος άσημαντότητας πού πλημμυρίζει τά περιοδικά της 

έποχης του; Ή πίστη του στήν αίσθητική άρτίωση σάν πολιτική 

ούτοπία. 
Ό Λαμπρίδης εΙναι Ε:νας άπό τούς πνευματικούς άνθρώπους, οί 

όποίοι κατά τή δεκαετία τοu 1940 συμπεραίνουν πώς ή έπανά
σταση ήττήθηκε. Αύτό τό συμπέρασμα εΙναι περισσότερο ήθικο

πολιτικό παρά κοινωνικο-ίστορικό. 'Εκείνο πού τούς άφορα εΙναι 

οτι ή έπανάσταση ήττήθηκε ώς στάση ζωης καί πολιτική έπιλο

γή, οχι ώς στρατός καί κόμμα. Χειρότερο κόστος κι άπό τήν έξ�

ρία στό έσωτερικό ή στό έξωτερικό άποτελεί τό λυκόφως των 

είδώλων καί ή διάψευση τwν έλπίδων. Τί άπομένει λοιπόν άπό τό 

παλιό οραμα γιά κάποιον πού δέν τρέφει αύταπάτες γιά τά όποια

δήποτε καθεστώτα τοu με'ταπολεμικοu κόσμου; 'Ένα μοναδικό 
λογοτεχνικό εΙδος πού ένσαρκώνει τίς όουνηρές άντιφάσεις της 

ριζοό-παστικης σκέψης στό δεύτερο μισό τοu είκοστοu αίώνα: ή 

ήττημένη ποίηση της ηττας. 
"Αν ή ποίηση ήττήθηκέ άπό μιά έπανάσταση πού τήν πρόδω

σε, ή ποίηση της ηττας ήττήθηκε άπό τήν ποιητική έπανάστασ� 
πού νίκησε. Ό ποιητής Λει6αδίτης, ό συνθέτης Θεοδωράκης, η 

γλύπτρια Κατράκη κι ό κριτικός Κουλουφάκος μοιάζουν νά πιστεύουν 

πώς, κι άν 'έχασε ή άριστερά στόν πολιτικό μοντερνισμό, τουλάχι

στον κέρδισε στόν καλλιτεχνικό. 'Όμως τό πρό6λημα τοu Λαμπρίδη 

δέν είναι ό Γιώργος Θέμελης πού θά γίνει Γιάννης Κοντός, εΙναι ό 

Μιχάλης Κατσαρός πού θά γίνει Λευτέρης Πούλιος. Πwς μπορεί, 

άναρωτιέται, νά ύπάρξει ίσότητα χωρίς μέτρο -ίαμ6ο, άνάπαιστο 

η ότιδήποτε άλλο; Πwς μπορεί ό δημιουργός νά ξεχάσει τό άδικο 

στό ονομα της άνάπηρης έλευθερίας πού τοu τάζει ό έλεύθερος στίχος;. 
Αύτό θά ήταν πολιτικά καί αίσθητικά λάθος, έπιμένει ό Λαμπρί

δης, κι 'έτσι ύπερασπίζεται τήν παράδοση οχι έπειδή εΙναι αίσθητι
κά συντηρητικός, άλλά έπειδή εΙναι πολιτικά προοδευτικός. Πι
στεύει οτι ή γνήσια ποίηση της ηττας' δηλαδή ή ήττημένη κι ομως 
άμετανόητη, όφείλει νά είναι παραδοσιακή, διότι 'έτσι θά άποτελέ

σει τό μόνο καταφύγιο τοu προοδευτικοu ίδεώοους. Καί μάλιστα, 
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θά προσφέρει τή μόνη οιαλεκτική ύπέρbαση πού εΙναι σήμερα έφι
κτή. "Αν ό μεταπολεμικός άνθρωπος εΙναι καταοικασμένος νά ζήσει 
άνυορα χρόνια, ΟΠΟυ Ot άντινομίες λυσσομανοuν καί Ot οιαοικασίες 
έξαπατοuν, μπορεί νά 6ρεϊ παραμυθία καί έλπίοα μόνο σέ μιά γρα
φή οπου ή συμφιλίωση οντως πραγματώνεται, οπου ή σύγκρουση 
έλευθερίας καί άναγκαιότητας, ίστορίας καί σώματος, bρίσκει τήν 
ύπέρ6ασή της στήν ένότητα μορφης καί περιεχομένου πού λέγε
ται ποίηση. Στό σημαντικό οοκίμιο «Μέ τόν Μανόλη Λαμπρίοη ή 
ό Κάντιος χωρίς τόν Σαντ», ό Μάριος Μαρκίοης συνόψισε τήν άποψη 
τοu Λαμπρίοη ώς έξης: «Ή πρότασή του εΙναι ά.πλή οσο καί πει
σματικά οιατυπωμένη: σέ έποχές τέτοιας bαρbαρότητας, στίς όποίες 
μας έπέστρεψε ή παταγώοης ήττα των tστορικwν προοπτικών' σέ 
έποχές τέτοιας εκπτωσης της άξίας καί τοu περιεχομένου της 
άνθρώπινης ζωης, οέν εΙναι εύνόητο οτι εύτελίζονται καί Ot αίσθη
τικές άξίες, οτι άναξιοπαθεί, οτι άουνατεί νά έκφράσει τό άνθρώ
πινο οράμα, οτι καραγκιοζίζει καί ή μορφή; Γιατί στ' άλήθεια νά 
παραιτείται άπό τήν καίρια οοκιμασία της, άπό έκεϊ συγκεκριμένα 
οπου έ:να ποίημα έξακολουθεί νά εΙναι γραμμένο σάν ποίημα;» 
(Σημειώσεις 5 7, 'Ιανουάριος 2003, σελ 14). Παρακολουθώντας 
τήν κοπιώοη συγγραφική πορεία τοu 'Αντρέα Λεοντάρη, ό Λαμπρί
οης εχει τήν εύκαιρία νά άντιληφθεί πόσο ούσκολη εΙναι μιά τέ� 
τοια οοκιμασία. Άφοu οέν εγραψε ποιήματα ό ίδιος, οιάλεξε νά 
παρατηρήσει τήν άγωνία της ύπέρbασης στό εργο ένός συγκαιρι
νοu συνοοοιπόρου. 

Τό κεντρικό αίσθητικό ζήτημα πού τόν άπασχολεί εΙναι «κο
σμοθεωρία καί μορφή», οπως τιτλοφόρησε έ:να άρθρο του (Σημειώ
σεις 23, 'Απρίλιος 1984): πώς μιά κοσμοθεωρία προσοιορίζει τή 
μορφή ένός εργου κι άντίστροφα πώς ή μορφή ένσαρκώνει καλλι
τεχνικά μιά κοσμοθεωρία. Πρόκειται φυσικά γιά Ε:να 6ασικό έρώ
τημα της έγελιανης αίσθητικης άπό τόν πρώιμο Λούκατς τοu Ή 
Ψυχή καί οι' μοpφές ( 19 1 1) ώς τόν ϋστερο Μαρκοuζε τοu Αίσθr;
τική διάσταση ( 1979). Ρητό σκοπό τοu Λαμπρίοη άποτελεί ή 
έπισήμανση της κοσμοθεωρίας, ώστε τό εργο νά ταυτισθεί ίστορι
κά, καθώς καί ή οιαμόρφωση κριτηρίων, ώστε νά άποτιμηθεί ή 
αίσθητική του ύπόσταση. 'Ακόμη πιό συγκεκριμένος εΙναι ό τίτ-
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λος ένός οοκιμίου κοινωνιολογίας της τέχνης πού οημοσίευσε σέ 
συνέχειες τό 1959 στήν Κpιτική: «Τό πρό6λημα τwν μορφών καί 
ή εννοια τοu συγχρόνου στήν τέχνη». Τόν άπασχολεϊ λοιπόν ή όρθή 
εννοια τοu συγχρόνου, ώστε νά έντοπίσει ποιά εργα συνιστοuν «άντι
κειμενικές άποκpυσταλλώσεις τοϋ είδοποιοϋ σuναισθηματικοϋ κό
σμου της έποχ:ης μας, σέ όpyανικές όλότητες καλλιτεχνικ:ης μο
νάδας» (σελ 120). Ό Λαμπρίοης τάσσεται μέ τό «αύθεντικά σύγ
χρονο» καί, πιστεύοντας πάντα σέ σωστό καί λάθος, χρησιμοποιεί 
«έπιστημονικά κριτήρια» γιά νά 6γάλει «έπιστημονική κρίση». Σέ 
μιά έποχή οπου «ή Τέχνη εχει αύτοτεληθεί» κι εχει άποκτήσει 
δική της τελεολογία, ή ποίηση προσφέρεται γιά «κριτική αύθαιρε
σία». Γι' αύτό άπαιτεϊται νά έρευνηθεί έπιστημονικά «ό έσωτερι
κός νόμος τοu ώραίου», ώστε νά συγκροτηθεί «μιά σωστή θεωρία 
άληθινά μοντέρνας τέχνης». 

'Απώτερος στόχος του εΙναι ή ύπεράσπιση της τέχνης ώς 
κοινωνικοu φαινομένου μέ τή δική του αύτοτέλεια καί άξία. Γι' αύτό 
καταδικάζει τήν πρωτοπορία, ή όποία κηρύσσει τήν πλήρη κατάρ
γηση της άστικης τέχνης. Γι' αύτό έπίσης άρνείται νά άκολου
θήσει μεταμαρξιστικές ή άλλες μετα-στρουκτουραλιστικές τάσεις. 
'Όταν 6λέπει μετά τή δεκαετία τοu 1960 πώς μιά πολιτική προ
σέγγιση στό φαινόμενο της τέχνης καταγγέλλει .τήν άστυνόμεuση 
της έρμηνείας άπό αίσθητικές άρχές καί τήν καταπίεση τΎ)ς γρα
φης ά.πό λογοτεχνικούς θεσμούς' άντιλαμ6άνεται τόν κίνδυνο τοu 
σχετικισμοu καί έμμένει στίς κλασικές διαλεκτικές του πεποιθή
σεις: κάθε νέο φαινόμενο πρέπει νά ίδωθεί ώς ύπέρ6αση καί οχι 
κατάργηση τwν προηγουμένων. Στήν είσαγωγή πού εγραψε στή 
μελέτη τwν ποιημάτων τοu 'Αντρέα Λεοντάρη ύποστηρίζει: «'Έχει 
γίνει λόγος γιά "μετα-ύπερρεαλιστική περίοδο", γιά "μετα-μοντερ
νισμό". Οί πιό όξυοερκείς καί εύαίσθητοι ποιητές συνειδητοποιοuν 
τήν κρίση της ποίησης, τόν κλονισμό της ύπόστασής της. Ή ίδια 
ή ποίηση, μ' εναν κριτικό στοχασμό πάνω στόν έαυτό της, οιερω
τaται &ν καί πwς εΙναι ά.κόμα δυνατή, άν έχει νόημα, άν οικαιοu
ται νά ύπάρχει. Χλευάζει τήν ύποτιθέμενη ριζοσπαστική μορφή της. 
Κάνει θέμα της τίς ίδιες της τίς κατηγορίες, τίς όποίες θέτει ύπό 
άμφισ6ήτηση, ύπονομεύει τίς εννοιες έκείνες πού δύσκολα μπορεί 
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νά τίς στερηθεί χωρίς νά αύτοαφανιστεί, καί γυρεύει καταφύγιο στήν 
ίδια της τήν άρνηση: "θέλει νά έπιζήσει διά τοίί θανάτου της" 
('Αντόρνο). Τά ποιήματα τοίί 'Αντρέα Λεοντάρη πραγμ.-ατοποιοίίν 
μιά διαλεκτική ύπέp6αση ολων αύτών (άρνηση της άρνησης) σέ 
μιά άνώτερη σύνθεση, άχupώνοντας τή διαμάχη μοντέpνοu-παpα
δοσιακοϋ, καί άφήνοντας άνενόχλητη τήν Ποίηση» («'Απορία», 
Σημειώσεις 33,  'Ιούνιος 1989, σελ. 102). 

Γιά δυό περίπου αίώνες, άπό τήν έποχή πού ό Σίλλερ διάbασε 
τήν τρίτη Κριτική τοίί Κάντ καί δημοσίευσε τίς 'Επιστολές γιά 
τήν αίσθητική άγωγή τijς άνθpωπότητος ( 179 5) wς τούς τελευ
ταίους όπαδούς της Σχολης της Φραγκφούρτης, ή τέχνη παρείχε 
μιά άκαταμάχητη ύπόσχεση μέσα στό ζόφο της νεωτερικότητας: 
αύτό πού καί ό Λαμπρίοης άποκάλεσε «ύπέρbαση της άποξένω
σης». Νά μιά άκόμη εϋγλωττη περιγραφή αύτης της ύπέρbασης: 
«Αύτό πού ό "Ενγκελς όνομάζει πήδημα άπό τό bασίλειο της 'Ανά
γκης στό bασίλειο της 'Ελευθερίας, σημαίνει τήν πιό bαθιά άλλα
γή στήν ίστορία τών άνθρώπων. Τήν κατάργηση ολων τών έξεu
τελιστικών καταναγκασμών, τήν άδέσμευτη καί άπεριόριστη άνά
πτυξη ολων τών δημιουργικών δυνάμεων της άνθρώπινης προσω
πικότητας. Ή άρση τοίί άποκλεισμοίί, της άποξένωσης, της άπαλ
λοτρίωσης, ό έξαvθρωπισμός τοu άvθρώπου έκοηλώνεται -προπα
ντός- στόv πλοίίτο τών σχέσεων, στήν ποικιλία καί συνθετότητα 
τών εργωv, μέσα στά όποία ό άνθρωπος πραγματοποιεί τήν πραγ
ματικότητά του, μέ τήν καθολική συμμετοχή σ' αύτόν τόν πλοίί
το. Μέσα σ' αύτήv τήν πραγματικότητα τοίί 'Ανθρώπου, ό μα
γευτικός κόσμος της Τέχνης, τά όνεφόθρεφτα πλάσματα της 
φαντασίας, τά θαύματα τοίί λόγου, τών σχημάτων, τών χρωμά
των καί τών ήχων είναι ή πιό πλούσια καί πιό ύψηλή χαρά, πού 
θά μπορεί ό έξαvθρωπισμένος "Αvθρωπος νά προσφέρει στόν έαυτό 
του» (Μαpτupίες 5-6, Ίαν.-Άπρ. 1963, σελ. 19). 

Κατά τόν κριτικό, ό έξανθρωπισμός θά συντελεσθεί μέ ενα cϊλμα 
στό bασίλειο της 'Ελευθερίας, στό όποίο συγκροτεί ό μαγευτικός 
κόσμος της Τέχνης. Ή κατάργηση τών καταναγκασμών θά φέ
ρει τήν καθολική συμμετοχή στήν αίσθητική μέθεξη. Στή δεκαε
τία τοίί 1960 τέτοιες άπόψεις άγωνίζονταν νά άντισταθοίίν στήν 
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κομματική όρθοδοξία πού άκόμη θεωροίίσε τήν τέχνη ύποχείριό της. 
Στίς άπαρχές τοίί είκοστοίί πρώτου αίώνα ομως, παρόμοιες ούμα
νιστικές πεποιθήσεις συγκινοίίν πολύ λίγους καί πείθουν άκόμη λι
γότερους. Οί διανοούμενοι, άρχίζοντας άπό τούς τακτικούς συνερ
γάτες τών Σημειώσεων, οέν πιστεύουν πιά πώς ή τέχνη όλοκλη
ρώνει ή δικαιώνει ότιοήποτε. Έπειοή ομως, οπως τόνισε ό Μαρ
κίδης, «ό Λαμπρίοης εύοοκίμησε μaλλον σάν κριτικός τοίί "ύπάρ
χοντος" -της πλαστογραφίας άνθρώπου πού μaς προσφέρεται» (σ. 
8)' ή σκέψη του θά παραμένει ένεργή οσο άνθοίίν τέτοιες πλαστο
γραφίες. Ή οεινή άνάλυση συγκεκριμένων έργων (ένός ποιήματος 
τοίί Καbάφη, ένός θεατρικοίί τοίί Ζενέ, μιaς ταινίας τοίί 'Αγγελό
πουλου) μπορεί άκόμη νά οώσει μάθημα πνεuματικης καλλιέργειας 
καί έρμηνευτικης όξυοέρκειας. Τόσο ή μαρξιστική προbληματική 
οσο καί τό κριτικό έργο του ··cοποθετοίίν τόν Μανόλη Λαμπρίοη στήν 
κορυφή της έλληνικης κοινωνιολογίας της τέχνης. 
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