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Πριν λίγες μέρες ο Λουί Αραγκόν αυμπλήρωσε τα 85 χρόνια. Ο «αιώνιος έfηβος ποιητής» βρίσκεται. την 
περίοδο αυτή. σοβαρά άρρωστος στο κρεβάτι .. Οι φίλοι του. οι (1ναγνώστες του. οι κομμουνιστές σ' όλο τον 

κόσμο βρίσκονται δΙπλα του ... 

"ΟΥΙ ΑΡΑΓΚΟΝ 
ΣΤΙΣ 20 του πφασμένου Ιούνη το Παρίσι το 
συγκλόνισε μια γιγαντιαία διαδήλωση. 250.000 
πρόσωπα πέρασαν μέσα από τις πλατιές λεωφό
ρους με μπροστάρη το Λουί Αραγκόν, που τ' 
όνομα του βρίσκονταν πρώτο "στον κατάλογο 
των προσωπικοτήτων πούχαν καλέσει τον γαλ
λΙΚQ λαό σε συναγερμό για την προάσπιση της 
ειρήνης. 

Τηι;ι ιΟια με α στην «Ουμιινι
Tf" δημοσιεύοιιταυ έυα λ ιγόστι
χο ποίημα τοι' ποιηTl] . 

"Απορρίπτω εγώ το γέλιο του 
θανάτου . 

απορρίπτω τους νόμους του ... 
Εμείς πρέπει να ζούμε .. . 
Η γη είναι ένας δρόμος αγάπης .. . 
Κι εμείς πρέπει ν ' ο.γαπσύμε , 

όσο ποτέ άλλοτε ν ' αγαπούμε ... » 

Αυτός ο «αιώνιος έφηβας», 

χε Φ!Jyει για πάυτα η • Ελοα κι 
όλοι φοβόντουσαυ πως δεν Θάν
τεχε ο Λουί το φοβερ6 Kτύπrιμα. 

Η τελευτα(α φορά ΓΙΟΙ' TOV εί

χα δει στο Παρίσι ήταν το Φθ,,'ό
πωρο του 80 όταυ ιιήγα για να 
μου δώσει IJIjvUIJQ για τη Διεθνή 
Διάσκεψη για την Κύπρο που 
συυέρχουταυ τότε στη γαλλική 
πρωτεύουσα. . Ηταυ ευδιάθε
τος, ομιλητικός, υΠεΡεΚΧΕΙλιζε 
από διάθεοη υα διηγηθεΙ ένα 
σωρό πράγματα, υα μας πάρει 
βόλτα στο μεγάλο σπίτι, υα μας 
δείξει και υα μας εξηγήσει το κά · 
θε τι. 

Ευτύπωση μας tKOVt τότε η 
μεγάλη τάξη, που επικρατούσε 
παντού μέσα σ' EKEivo το απι! 

--Του 

Ο αιώνιος 

έφηβος 
συμΠΕρασμα πως το φαιυόμευο 

αυτό που λέγεται Λουί Αραγκόυ 
δευ μπορείς να το περιορίσεις 
αυστηρά στον αριθμό τωυ βι
βλίωυ που έγραψε. Κι ας είναι 
ένας από τους τιιο πληθωρικούς 
συΥΥραφείς του αιώυα μας. Η 
ποίησή του μουάχα κιικλοφό
ρησε σε 15 τόμους. Και δευεΙναι 
η ποίηση του ο κύριος κορμός 
του έργου του. Τα μυθιστορή
ματα του καταλαμβάνουυ πολύ 
μεγαλύτερο χώρο και τα δοκΙμια 
του και τα κείμευα της κριτικής 
οκι!ψης κατέχουν τρομακτικά 
αςιόλογη θέση μέσα στο όλο 
έργο του. Ιδιαίτερα οι μελέτες 
του πάνω στη ζωγραφι!(ή, το βι
βλίο του για το Ματ (ς και τα δο
κΙμια του πάνω στη μOVΤEρυα 
ζωγραφική είυαι δείγματα φιτι 
κήςσκέψης, που επιβεβαιώυουν 

Ο Αραγκόυ, τουίζει ο Μωρίc 
Τάφαυ, εΙυαι Ρ τε}.ξuταίος των 
μεγάλωυ, τωυ κολοοσώv του 
εκτοπΙσματος ευός Πικασοο. 
'Ολη η γαλλική λογΟΤΕxvία 
βρίσκει τηυ έκφραση της εδώ οε 
μια μΟVαδικιj σύυθεοη. Η ποίη
ση, το μυθιστόρημα, το δοκίμιο. 
Υπάρχουν κι άλλοι μεγάλοι φυ
οικά αλλά σε μια άλλη κλίμακα. 
Ο Αραγκόυ είυαι ο κατ' εξοχή 
EKφραστιjς του 2Οσϋ αιώυα μΕ 
τηυ ένυοια του άτι στο έργο του 
αυτικαθρεπτΙζεται η ιστορική 
πορεΙα του αιώυα μας μ' όλες 
τις αυτιθέσεις του, τις αυτιθέσεις 
σ' όλους τους χώρους της αι
σθητικής, rrJC πολιτικής. Η ποί
ηση του εΙυοι ι;ιάντα ένα βήμα 
μπροστά. 

όπως τον αποκάλεσε ο Γιάυυης 
Ρίτσος, που «βΙωσε κι έπραξε 
rryV aIWVIdTηTQ» ο Λουί Αραγ
K6v, που απορρίΠΤΕΙ τους «νό
μους του θαυάτου» έκλεισε τα 
85 του χρόυια. Μακρύς, πολύ 
μακρύς ο δρόμος, ξεκιvά από 
τον περασμέυο αιώυα και περνά 
μέσα από τηυ καρδιά των πιο 
συυταρακτικών γεγουότων του 
δικού μας αιώυα. Και αυτός πάυ
τα στέρεα δεμέυος στο κιιτάρπ 
της ζωή" κόυτΡα στις θύελλες, 
πάυτα έτοιμος υα πάρει και VQ 
δώσει, πάντα έτοιμος να δεχτεΙ 
μ , οΜυοιχτη καρδιά τα μηvύμα
τα των καιρών, πάuτα έτοιμοςυα 
τοποθετήσει του εαυτό του και 
το έργο του στα μέτρα του κό
σμου. 

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

Η βιογραφία του Αραγκόι ' , 
έγραφε πρόσφατα έυας μελετη
τής του, είναι ένα οτελειωτο μυ
θιστόρημα που και ο ίδιος ακό
μα δε σταματά υα το ξαυαδουλεύ
ει, έτσι όπως ακούραστος συυο
δεύει του αιώνα μέχρι το ακρό
τατο του σημείο. Και τον συυο· 
δεύει με αξιοτιρεπεια .ιξιοζή
λεUΤη. 

• «Η ικανότητα, λέει κάπου. 
να βλέπεις μπροστά, εί ναι 
ασήμαντη όταν δεν την 
έχουν κι άλλοι ... 

Μου δόθηκε πολλές φοΡές η 
ευκαιρΙα va auvavrrjaw TOV 

ΛουΙ Αρογκόν. Τον έβλεπα κά
θε φορό, που τύχαιυε υα βρεθώ 
στο Παρ/σι και στα XPόvIQ ποιι 
ζούσε η 'Ελσα και το σπ(τι της 
Ρου ΒαροΙυ έσφιζε από ζωή και 
η ζεσταοιά της αγάπης που' δε
υε το «ζευγάρι του αιώvα» όπως 
τους αΠOKαλOύσaυ ήταν διάχυ· 
τη naVTOU, κι αργότερο όταν εΙ-

ραυτο aττΙτι με τα πολλά δωμά
τια, που έμοιαζαν περισσότερο 
με α(θουσες μοοοε(ου παρά με 
τόπο κατοικίας αυθρώπωυ. Κι ο 
Αραγκόυ να μας ΟΟηγεΙ σαυ ξε- ι 
υαγός από χώρο σε χώρο, από 
τηυ μια εποχή στηv άλλη, από τη 
μαγεία τωυ έργων του Πικάσσο 
(αυάμεσα τους καί το μουαδικό 
έγχρωμο περιστέρι) arIC φωτο
γραφίες του Μαγιακόφσκι και 
τ,η, Λίλη Μπρικ, α5ελφΓις της 
Ελοας και αρραβωιιιαστικιάς 

του μεγόλου Ρώσου ποιητή, από 
τα οχέδια τουΊι5ίου του Αραγκόιι 
για το μυθιστόρημα της Έλσας 
«Το άσπρο άλογο» στις επι
στολΕς του Ρομα{ν Ρολόιι .. . 

Ανταλλάσσοντας αργότερα 
τις εμπειρΙες μας από τηυ μιι
σταγωγΙα δκεΙνη που ζήσαμε 
στη Ρ,?υ ΒαραΙυ καταλήξαμξ στο 

τα λόγιυ του Πωλ Βαλερί. ότι 
ένας πραγματικός ποιητής είυαι 
απαρα(τητα και πρώτης τάξης 

κριτικός. 

Πέρα όμως απ' όλα αυτά 
υπάρχει στοιι Αρα,!,κόν εκείνο 
το κότι άλλο, που αυεβάζει το 
συΥΥραφέα -δημιουργό στο βά
θρο του στοχαστή, του φιλόσο
φου, του ΠUευμαΤΙKOύ ηγέτη, 
που κατορθώυΕΙ να δημιουργή
σει μια σε βάθος υέα ΣUIIεΙδηση 
της εποχής του, τωιι προβλημα
τισμώυ της και τωυ οραματι
σμώυ της. 

Ο Αντρέ Μωρουά θέλοντας 
να υπογραμμίσει αυτό ακριβώς 
το ξεχωριστό, που χαρακτηρΙζΕΙ 
του Αρογκόυ εΙπε κάποτε ότι (ο 
Αραγκόν) «διάβασε όλα που 
όλοι διαβάζουν αλλά και όλα 
που καυε(ς δε διαβάζει» . 

Αυτόυ ταν «τελευτα(ο τωυ με
γάλων» ξαυαουνόντησα το φε
τινό καλοκαίρι. Πήγα ειδικά και 
τοιι βρήκα, ύστερα , από πρό
σκληση του, arIJV Τουλώυ όπου 
του αρέσει VD ΠεΡυά τοιι καθιε
ρωμέυο μήνα τωιι γαλλικώυ 
αδειώιι. Ε(χε διαλέξει ο ίδιος ΤΘ 
μέροc όταιι ΠΡΙι) καμιά δεκαριά 
χράνια ταξΙδευε προς τη Σάυτα 
Μαργαρίτα, τη μιιφιj πολιτειού
λα αvστολικά της Τουλώιι, 
όΤ:ου ε(χε Υ'ευυηθεί η μητέρα 
του. Το άντρο του εΙιιαι ένα πα
ληό αρχσντικά χαμένο μέσα στα 
πεύκα που φτάιιουν μέχρι το 
φρΟΟι ΕΠιβλητικώυ βράχωυ που 
πέφτουν κάθετα κι από μεγάλο 
ύψος πάυω στ:ι θάλασσα. .. 

Η ομιλ!α τοιι συρτή, τραγου· 
διστή, οαvαπαΥΥελΙα ξΕκινούσε 
πάυτα από κάτι το OUYKEΚPIIJtVO 
από μια λεmομέρεια, από μια 
παρατήρηση που κανεΙς άλλος 
5ευμπoρoιJσε vΑ την κάνει, από 
μια αVΆμυηση, που την ξύπνησε 
tva, ΣWειρμός: Επέμειιε πολύ 
λ,χ. στο ιια μου μιλά για μια 
πυρκαγιά πούκαιγε άΙΙTlκρυ για 
μέρες ή για το φεΥΥάρι που δευ 
έλεγε va κατέβει απ ' εκεί πά-
νω ... 

Όλα χάνουται... Τίποτα 6l!1I 

ε(υαι όπως πριν. Ζούμε σ ' έvαv 
άλλο κόσμο ... 

Υπάρχει οπωσδήποτε μια 
δuoκοΜα στηιι άμεοη επικοινω
ιιΙα με ΤΟυ Αpaγκόν τωυ 85 χρό
vwv, ο στρωτός ι5ιι:lλoγoς δευ 
εΙναι καθόλου εύκολος κι aυτό 
ακριβώς ήταιι το μεγάλο πρό
βλημα του κlνημστογραΦικού 
συνεργείου που βρ(οκουταυ 
EKE(VE, αKpιβι.iJι:; τις μέρες στηυ 
Toυλι.iJI) για VD γυρίοει ταινία γ ια 
τον ποιητή . Επρόκειτο ΟIJOΙΟ
σnκό για ίνα αρκετό φιλόδof,ο 
πρόΥρο,μι.ιο. που προβλήθηΚΕ 
στο Φεστιβάλ της .,()ύμΙίΙΙtΓI» 
με τηll Ι!ιJΚΟιΡ(α του /ωβιλαΙου 
'ου Aραyιcόll. 

• «Σταμάτα λοιπόν να 

βoγγά~ - λΕει στον 
«Α ποχ αl ρετι σμό» 

(1982) - τίποτα δεν εί
ναι πιο γελοίο από εναν 
άνθρωπο που βογ
γά .. _». 
Δευ μένει άμωι: μονάχο α ' 

αυτή τηυ υουθεσία ο Αραγκόν. 

Όταν το Κομμουυιστικό 
Κόμμα Γαλλίας γιόρταζε Τ<; Δε
κέμβρη του '80 τα 6Οχρονα του, 
ο ΛουΙ Αραγκόν, έδωσε Ενα 
ορισμό του Κομμουυιστή, που 
ερμηνεύει, μου φαίυεται, αυτήυ 
τη δύυαμη και την αξιοπρέΠΕια 
που τον συντροφεύει στο μακρύ 
του δρόμο . 
• «Το ότι ήμουν Κομμουνι
στής ήταν για μΕν α η άρνηση 
να συγχέω τις μικρες ιστορίες 
με τη μεγάλη . Κάναμε πρά
γματα πολύ καλά σε σύγκρι
ση με τους άλλους. Μας μΕνει 
να κάνουμε τα πράγματα πο-
1.6 καλά σε σύγκριση με μας 
τους ίδιους. ΤΙποτα δεν είναι 
ίσο μ' ό,τι ον,ειρεόεται κανείς 
και το ότι κάνουμε όνειρα εί
ναι ακριβώς η τιμή μαl;). 

... Όταυ aττOXαιρεΤOύσαμε 
τον Αρογκόυ το περασμέυο 
Φθιυόπωρο, ύστερα από την 
ολιγοήμερη του επίσκεψη στην 
Κύπρο, του ευχηθήκαμε εκείυο 
το κλασικό πια τοιι λα/κού μας 
ΠOIl)τιj Παύλου ΛιαοΙδη, «να 
πεΙΙ,ιι'ει ο χάροι;»! 

Στο μεταξύ ΕκεΙνος μας έδω
σε τηυ απάντηοή του με το ανε
παυάληπτο «απορρίπτω τους 
υόμους του θαυάτου». Τι άλλο 
μέυει από του va σταθούμε σε 
προσοχή, με δέος, μπροστά 
στηυμορφή Τουσεμιαπροστιά
θεια να τιάρουμε όσα μτισρούμε 
περισσότερα απο το μεγαλείο 
του; 
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