ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Λίνα Ρόκοσ

Ο Βασίλης Νούλας προτείνει το «Κόσμος» τοσ
Witold Gombrowicz
Ένα βιβλίο πος διαβάζηηκε απ' όλοςρ (ζσεδόν) ζηο κάμπινγκ ηηρ Τήλος.

14.07.2014
Witold Gombrowicz, Κόζμος, Εκδόζεις Νεθέλη, 2012

Η ιίζηα απηή απνηειείηαη από βηβιία πνπ δηάβαζα πέξζη ην θαινθαίξη ζην
ειεύζεξν θάκπηγθ ηεο Σήινπ, ηνλ Ινύιην θαη ηνλ Αύγνπζην. θέθηεθα όηη εθόζνλ
επέιεμα λα ηα δηαβάζω ζηελ παξαιία ζπληζηνύλ δνθηκαζκέλε πξόηαζε γηα
«βηβιία ηνπ θαινθαηξηνύ» (ηνπ πεξζηλνύ βέβαηα…). Καη λαη, αθόκε θαη ν
Hobsbawm δηαβάδεηαη λεξάθη δίπια ζην θύκα θη εληόο αηώξαο. Σν

βηβιίν Κόζμορ ηνπ Γθνκπξόβηηο ην δηάβαζε κεηά από κέλα θαη ε Βίθπ, ην
δηάβαζαλ θαη ν Μαλώιεο, ε Έκε … έρεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ θάκπηγθ!
Ο Godard ζην Histoire(s) du cinéma –πξόζθαηα ζηελ ηαηληνζήθε- ιέεη,
αλάκεζα ζηα δηάθνξα ωξαία πνπ ιέεη, πωο ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα είλαη «ν
θνξεζκόο ηωλ ζεκείωλ». ηε κπζηζηνξεκαηηθή εηθόλα θόζκνπ ηνπ «Κόζκνπ» ηνπ
Gombrowicz ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη θνξεζκέλε από ζεκεία έωο ζθαζκνύ θαη νη
γθνκπξνβηηζν-ήξωεο αλαδηθνύλ θη απνθωδηθνπνηνύλ ηα θνζκν-ζεκεία έωο
ζεκείνπ εκκνλήο θαη ηξέιαο. Σν βηβιίν είλαη εθζηαηηθό θαη ππξεηηθό θαη
ηαπηόρξνλα αζηείν θαη πεξηπεηεηώδεο! Μπνπθώλεη κε θνξεζκέλα ζεκεία ηηο
αηζζήζεηο θαη ηε δηάλνηα. Βξήθα έλα κηθξό απόζπαζκα λα παξαζέζω γηα λα
θαλεί θάπωο ε θνζκνινγία ηνπ «Κόζκνπ» κε απηά ηα ηεξάζηηα καζηόδνληα πνπ
ηελ θαηνηθνύλ ππθλά:
«Μηα ζπληξηπηηθή αθζνλία ζπλδέζεωλ, ζπζρεηίζεωλ… Πόζεο πξνηάζεηο κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη θαλείο από ηα είθνζη ηέζζεξα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ; Πόζα
λνήκαηα κπνξεί θαλείο λα ζηαρπνινγήζεη κέζα από εθαηνληάδεο δηδαλίωλ,
ρωκάηηλωλ ζβόιωλ, θαη αλάινγωλ αζεκαληνηήηωλ; ωξνί θαη πιήζε αλέβιπδαλ
επίζεο κέζα από ηηο ζαλίδεο ηεο παξάγθαο, κέζα από ηνλ ηνίρν. Αξθεηά, είρα
βαξεζεί πηα. Οξζώζεθα θαη θνίηαμα ην ζπίηη θαη ηνλ θήπν: ηνύηα ηα ηεξάζηηα,
ζπλζεηηθά ζρήκαηα, ηα ζεόξαηα καζηόδνληα ηνπ θόζκνπ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο,
επαλεγθαζηζηνύζαλ έλα είδνο ηάμεο – θάζηζα λα μαπνζηάζω.»
Η κεηάθξαζε ηνπ Βαζίιε Ακαλαηίδε είλαη έλα επίηεπγκα.
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