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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ωστόσο, πάντοτε ζούσα με την εντύπωση ότι θεωρούμαι κάτι σαν τον λεπρό της γαλλικής τέχνης. 

Αυτή η νοοτροπία της κριτικής πήγαζε από τα θέματα που απασχολούσαν το έργο μου: δράματα, 

εφιάλτες, τρομερά θεάματα, τα οποία είδα κατά τη διάρκεια της ζωής μου και τα οποία δεν ξέχασα 

ποτέ.
1
 

 

Η βία, ένα από τα τρία στοιχεία που βρίσκονται στη «ρίζα της ύπαρξης», 

«μαζί με την πείνα και τον έρωτα», όπως έγραφε γλαφυρά ο André Masson το 1939 
2
, 

αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, κατά τις δυο 

δεκαετίες που εξετάζει η παρούσα έρευνα. Θα μπορούσε ίσως να ειπωθεί, με μια 

ελευθεριότητα στην έκφραση, ότι αποτελεί το δομικό σκελετό, πάνω στον οποίο 

«βλαστάνει» η σάρκα των διάφορων εικονογραφικών μοτίβων. Η καλύτερη απόδειξη 

μιας τέτοιας θέσης, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την περιγραφή [παράθεμα 1], 

από τον ίδιο τον Masson, του πίνακα, τον οποίο επέλεξα να κοσμεί το εξώφυλλο [εικ. 

1]: Το νεκρό σώμα ενός άνδρα σε ένα χαράκωμα, με ανοιγμένο το κεφάλι «σαν 

ρόδι», η μάχη των φύλλων, ο φόβος του ευνουχισμού, ένας «ευτυχισμένος» θάνατος 

υπό τη συνοδεία μουσικής (που καταλήγει στην «ολοκλήρωση του ανθρώπου»), ο 

βιασμός μιας γυναίκας από το παράξενο πλάσμα-υβρίδιο του «πιανο-μινώταυρου», 

ένας χώρος σαν υπόγειο, χωρίς κανένα άνοιγμα, παρά μόνο στην άβυσσο· ένας 

πίνακας από «αίμα και φωτιά», ένας κόσμος «ονειρικός και σαδικός». Το 

περιεχόμενο του πίνακα αυτού, χρονολογούμενου το 1938, προσφέρει μιας πρώτης 

τάξεως εποπτεία των «ζωγραφικών εμμονών» του Masson, κατά το διάστημα μεταξύ 

των δυο παγκοσμίων πολέμων. Πρόκειται για ορισμένες από τις θεματικές με τις 

οποίες φιλοδοξώ να καταπιαστώ, στις σελίδες που ακολουθούν. Κοινός 

παρανομαστής αυτών των ζητημάτων είναι το στοιχείο της βίας, που παρουσιάζεται 

ως το καύσιμο, η «μπάλα του άχυρου» που τροφοδοτούσε την «καλλιτεχνική πυρά» 

του Masson.          

                                                           
1
 André Masson (επιμ. Gilbert Brownstone), André Masson, Vagabond du surrealism, Editions Saint-

Germain-des-Prés, Paris, 1975, σελ. 71-72 
2
 André Masson, «Peindre est une gageure», στο Le rebelle du surrealism: Écrits, επιμ. Françoise Will-

Levaillant, Coll. Savoir, Hermann, Paris , 1976, σελ. 15 
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 Συγκεντρώνοντας βιβλιογραφικό υλικό για την συγγραφή αυτής της 

διπλωματικής εργασίας, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια πληθώρα ερευνών, 

δημοσιευμένων κυρίως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες,  που απασχολούνται με τον 

σουρεαλισμό ως ιστορικό, καλλιτεχνικό (ή μη) κίνημα, μεταχειριζόμενες, γι' αυτό το 

σκοπό, αποκλίνοντα μεθοδολογικά σχήματα και προσεγγίσεις. Επιχειρώντας ένα 

πρακτικό διαχωρισμό της βιβλιογραφίας που συνέλλεξα – ο οποίος, οφείλει να 

υπογραμμιστεί, δεν ανταποκρίνεται σε κανένα αποδεκτό διαχωρισμό, έξω από τα 

όρια αυτής της μελέτης  – κατέληξα στον εντοπισμό δυο κυρίαρχων τάσεων: Αφενός, 

μελέτες που υιοθετούν (ή φαίνονται επηρεασμένες από) άλλα επιστημονικά πεδία ή 

ρεύματα σκέψης στη προσέγγισή τους, όπως ο φεμινισμός και η ψυχανάλυση. 

Αφετέρου, έρευνες οι οποίες εντοπίζουν (και κατ’ επέκταση καταγίνονται με το να 

τεκμηριώσουν) την ύπαρξη μιας επιστημολογίας του σουρεαλισμού, την ύπαρξη μιας 

«καθαυτής» σουρεαλιστικής θεωρίας και πρακτικής.    

 Εξέχον δείγμα της πρώτης τάσης είναι η μελέτη του Hal Foster, με τίτλο 

Compulsive Beauty (1993), η οποία προσανατολίζεται στην ανάγνωση του 

σουρεαλισμού μέσα από το πρίσμα της φροϋδικής ψυχολογίας. Για παράδειγμα, στο 

πρώτο μισό του βιβλίου του, ο Foster καταπιάνεται με την τεκμηρίωση μιας εκ των 

βασικών του θέσεων, που δεν είναι άλλη από την ταύτιση της φροϋδικής έννοιας του 

ανοίκειου (uncanny) με την έννοια του σουρεαλιστικού θαυμαστού (le merveilleux): 

εκκινώντας από τον ορισμό του φροϋδικού das unheimliche ως «την επιστροφή ενός 

οικείου φαινομένου (εικόνας ή αντικειμένου, προσώπου ή γεγονότος) που έχει 

καταστεί ξένο από την απώθηση», επιχειρηματολογεί υπέρ του παραπάνω 

παραλληλισμού, στη βάση της θέασης «θαυμαστού ως μια ανακάλυψη ή εύρεση, που 

συνταράσσει το υποκείμενο που την βιώνει, λόγω του μυστηριακού πέπλου με το 

οποία είναι καλυμμένη». 
3
       

                                                           
3
 Όπως χαρακτηριστικά γράφει στο πρώτο κεφάλαιο: «Όπως είναι ευρέως γνωστό, το ανοίκειο για τον 

Freud, αφορά την επιστροφή ενός οικείου φαινομένου (εικόνας ή αντικειμένου, προσώπου ή 

γεγονότος) που έχει καταστεί ξένο από την απώθηση. Αυτή η επιστροφή του απωθημένου, καθιστά το 

υποκείμενο αγχώδες και το φαινόμενο αμφίσημο, και αυτή η αγωνιώδης αμφισημία παράγει τα βασικά 

αποτελέσματα του ανοίκειου: (1) μια αδυναμία διάκρισης μεταξύ του αληθινού και του φανταστικού, η 

οποία είναι ο βασικός στόχος του σουρεαλισμού, όπως ορίζεται στα δύο μανιφέστα από τον Breton· 

(2) μια σύγχυση μεταξύ του άψυχου και του έμψυχου, όπως απλοποιείται στις κέρινες φιγούρες, τις  

κούκλες, τα mannequin και τα αυτόματα, όλα βασικά συστατικά του σουρεαλιστικού ρεπερτορίου; (3) 

ένας σφετερισμός του αναφερόμενου από το σημαίνον ή της φυσικής [υλικής] πραγματικότητας από 

την ψυχική· κι εδώ πάλι το σουρεαλιστικό βιώνεται συχνά, ειδικά στον Breton και τον Dali, σαν μια 

έκλειψη του σημαινόμενου από το συμβολικό, ή σαν μια σαγηνευση του υποκειμένου από το σημαίνον 

ή το σύμπτωμα, και το αποτέλεσμά της είναι συχνά αυτό του ανοίκειου: αγωνία. "Οι αξιοσημείωτες 
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 Στον αντίποδα της έρευνας του Foster, και χαρακτηριστικό δείγμα της 

«δεύτερης τάσης», είναι το έργο του Raihan Kadri, με τίτλο Reimagining Life: 

Philosophical Pessimism and the Revolution of Surrealism (2011). Τόσο στην 

εισαγωγή, όσο και κατά το πέρας των κεφαλαίων, ο Kadri σπεύδει να διαχωρίσει την 

έρευνά του από τις «μετα-στρουκτουραλιστικές» προσεγγίσεις όπως αυτήν του 

Foster, υποστηρίζοντας ότι αυτού του είδους οι αναλύσεις τείνουν να επιβάλλουν 

κάποια προκαθορισμένα ερμηνευτικά σχήματα και μεθοδολογίες (στην προκειμένη, 

αυτά της  επιστήμης της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης) πάνω στην εξέταση του 

σουρεαλισμού, αγνοώντας πλήρως τις θεωρητικές αρχές που, κατά την γνώμη του, 

είναι επαρκώς προσδιορισμένες σε κείμενα όπως η Νάντια (1928), το Τρελός Έρωτας 

(1937), τα δυο σουρεαλιστικά μανιφέστα του Breton (1924 & 1929), ή το Ο 

Παριζιάνος χωρικός (1926) του Lοuis Aragon. Με άλλα λόγια, μελέτες σαν του 

Foster ή σαν του David Lomas, The Haunted Self: Surrealism, Psychoanalysis, 

Subjectivity (2000), πασχίζουν να εξάγουν από αυτόν, κάποια προκατασκευασμένα 

ψυχολογικά μοτίβα. Αναφερόμενος στην μεθοδολογία του δεύτερου, ειδικότερα, 

σημειώνει ότι εμφορείται από αυτό ακριβώς το πνεύμα, συμφώνα με το οποίο 

«θεωρητικά σχήματα όπως το "Οιδιπόδειο σύμπλεγμα" ή η "ενόρμηση θανάτου", δεν 

αντιμετωπίζονται σαν θεωρίες, ούτε καν σαν αλληγορίες, αλλά σαν δεδομένα, σαν 

καθαρά εξηγητική γλώσσα για να μιλήσει κανείς για το νου, σαν να παρέχουν μια 

αδρή επιστημονική υποστήριξη στην προτιμώμενη στρουκτουραλιστική συζήτηση».
4

 Η προσέγγιση που προτείνει ο Kadri, βασίζεται στην ανάγνωση του 

σουρεαλισμού σαν ένα ρεύμα θεωρητικής σκέψης, εμπνευσμένο, τόσο συνειδητά όσο 

και ασυνείδητα, από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ενός «φιλοσοφικού πεσιμισμού» 

που έπνεε στον «γαλλικό αέρα» ήδη από το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα, απόρροια 

κυρίως των ρήξεων στην φιλοσοφική σκέψη, που επέφερε το έργο του Friedrich 

Nietzsche: «O μοντέρνος φιλοσοφικός πεσιμισμός είχε συνδεθεί πρωταρχικά με την 

φιλοσοφία του Friedrich Nietzsche, και αυτό που θεωρώ ως μια ασυμμετρία μεταξύ 

του σουρεαλισμού και του μετα-στρουκτουραλισμού, μπορεί να κατανοηθεί γενικώς, 

                                                                                                                                                                      
συμπτώσεις της επιθυμίας με την εκπλήρωσή της, η πιο μυστήρια επανάληψη παρόμοιων βιωμάτων σε 

ένα συγκεκριμένο μέρος ή μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τα πιο απατηλά θεάματα και ύποπτοι 

θόρυβοι". Αυτό μοιάζει σαν το λεγόμενο "θαυμαστό" των σουρεαλιστών. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για το "ανοίκειο", σύμφωνα με τον Freud». Hal Foster, Compulsive Beauty, MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1994, σελ. 7 
4
 Raihan Kadri, Reimagining Life: Philosophical Pessimism and the Revolution of Surrealism, 

Fairleigh Dickinson University Press, Vancouver, 2011, σελ. 76 
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κατά τη γνώμη μου, από τον τρόπο με το οποίο ο Nietzsche διαβάζεται, ή δεν 

διαβάζεται, σε αυτούς. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι ο φιλοσοφικός πεσιμισμός 

συνίσταται, όχι μονάχα από μια γενική αίσθηση αμφισβήτησης προς την αλήθεια, 

αλλά επίσης κι από μια ενεργή διαδικασία υποβάθμισης του "αληθινό κόσμου" στο 

επίπεδο της εικόνας, με σκοπό τη πρόσληψη διαφόρων στην φαινομενική τάξη των 

πραγμάτων, και τη σύλληψη εναλλακτικών πιθανοτήτων αξιολόγησης, και νόησης 

του κόσμου από το άτομο».
5
 Για να στηρίξει αυτόν τον αντισυμβατικό ισχυρισμό  

(καθότι το όνομα του Nietzsche τοποθετείται συχνά σε αντιδιαστολή με το κίνημα 

του σουρεαλισμού) καταπιάνεται με την εννοιολόγηση ιδεών-κατασκευών που 

φαίνεται να απασχολούν εξίσου τις, πρωτύτερα αναφερθείσες, ψυχαναλυτικές 

προσεγγίσεις του σουρεαλισμού, όπως αυτές της «ταυτότητας» και της 

«υποκειμενικότητας».          

 Εκεί που η επιστήμη της ψυχολογίας αναγνωρίζει την σύλληψη του εαυτού, 

της ψυχικής ενότητας, ως το πεδίο πάνω στην οποίο μπορούν να προβληθούν 

ερμηνευτικές κατασκευές ψυχαναλυτικού τύπου, με σκοπό τη χαρτογράφηση των 

συνειδητών και ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών, ο φιλοσοφικός πεσιμισμός του 

Nietzsche προτάσσει μια θεώρηση του εαυτού, που αρνείται οποιαδήποτε 

αυθύπαρκτη ουσία σε αυτόν: εφόσον, μετά τον «θάνατο του Θεού», οποιαδήποτε αξία 

υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και επανεξέταση, αξιολογούμενη μονάχα σε σχέση με το 

χρόνο και το χώρο στον οποίο εκδηλώνεται, έτσι κι εαυτός συνιστά κάτι που 

βρίσκεται διαρκώς «υπό κατασκευή» κάτι που συμβαίνει, μια διαδικασία εν εξελίξει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Kadri, επικαλούμενος την παραπάνω νιτσεϊκή θεωρία του 

εαυτού και της ταυτότητας,  επιχειρεί να ανασυνθέσει, μέσα από τα γραπτά κείμενα 

του σουρεαλιστών, ειδικά τις δεκαετίας του '20, την «επιστημολογία του 

σουρεαλισμού», και κατ’ επέκταση μια «σουρεαλιστική πρακτική».
6
   

 Η μοναδική αυτή πρακτική του σουρεαλισμού, λοιπόν, ορίζεται ως η 

«οργάνωση μιας συγκεκριμένης αισθαντικότητας» (sensibility) προς τον κόσμο, η 

οποία, αντίθετα από το να τείνει σε μια όλο και περισσότερο συμπαγέστερη 

συγκρότηση του εγώ, αποτελούσε ένα παράγοντα αποδιοργάνωσης  των λειτουργιών 

του, έτσι ώστε να το καταστήσει «ευάλωτο» στην εισροή νέων αντιλήψεων και 

προοπτικών αξιολόγησης των φαινομένων του κόσμου. Κάτι παρόμοιο με το dictum 

της «απορρύθμισης των αισθήσεων» του Rimbaud. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, η 

                                                           
5
  Raihan Kadri, ό.π, σελ. 7-8 

6
   Ό.π, σελ. 1-17 



 

[11] 
 

έννοια της συνάντησης, τόσο διανοητικής όσο και σωματικής, αποτελεί τη βάση της 

σουρεαλιστικής πρακτικής, ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η παραπάνω 

αισθαντικότητα.
7
 Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον Kadri, στο να αναγάγει τον 

φιλοσοφικό πεσιμισμό, την οργάνωση δηλαδή μιας κοινής ευαισθησίας, που ανοίγει 

το πεδίο «προς ένα διαρκή προοπτικισμό», ως το σκυρόδεμα που έδενε τους, 

φαινομενικά, αποκλίνοντες δρόμους των μελών της σουρεαλιστικής ομάδας. Πέρα 

από την ευστάθεια ή μη της επιχειρηματολογίας του Kadri, πιστεύω ότι η προσπάθεια 

εντοπισμού και ανασύνθεσης ενός «πυρήνα» μιας σουρεαλιστικής επιστημολογίας, 

δεν στερείται νοήματος. Στο βιβλίο του με τίτλο Surrealism and the Art of Crime 

(2008), ο Jonathan P. Ebunre, παρόλο που σε καμιά περίπτωση δεν υιοθετεί την 

επιχειρηματολογία του Kadri, παρουσιάζεται, εντούτοις, προσανατολισμένος κι 

αυτός, προς την ανασύσταση μιας σουρεαλιστικής επιστημολογίας. Το σημείο 

σύγκλισης που εντοπίζω στις δυο αυτές μελέτες, έγκειται στη σύλληψη της 

«σουρεαλιστικής γνώσης», σαν κάτι που αποτελεί «προϊόν της επικοινωνίας» και της 

«σωματικής συνάντησης» μεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων και οπτικών θέασης του 

κόσμου, ώστε να παραξουν καινούργιες ευκαιρίες για αξιολόγηση.   

 Όπως θα δούμε στα κεφάλαια που έπονται, η τυχαιότητα της συνάντησης που 

υπονοούσε η παραπάνω σουρεαλιστική πρακτική, ενέπλεκε παρόμοια και τους 

σουρεαλιστικούς όρους-έννοιες του θαυμαστού και της αντικειμενικής τύχης (hasard 

objectif), με τις αντίστοιχες νιτσεϊκές της αιώνιας επιστροφής και του amor fati. Υπό 

αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι οι παρατηρήσεις αυτές, φιλοδοξούν να πάρουν τη θέση 

συμπληρώματος εκείνων του Peter Bürger, σύμφωνα με τον οποίο, ο σουρεαλισμός, 

ως κίνημα της πρωτοπορίας, επιδίωκε μια άρση του καθεστώτος της κοινωνικής 

                                                           
7
 Αναλυτικότερα, γράφει: «Το κύριο επιχείρημά μου είναι ότι ο σουρεαλισμός είχε θεμελιωθεί πάνω σε 

μια προεξέχουσα αισθαντικότητα του φιλοσοφικού πεσιμισμού, η οποία κρατούσε διαρκώς το 

σουρεαλισμό «ανοικτό», σαν ένα πεδίο έρευνας, ενώ την ίδια στιγμή λειτουργούσε και σαν ένας 

τρόπος ρύθμισης εκείνου που μπορούσε να θεωρηθεί σουρεαλιστικό. Πιο συγκεκριμένα, ο 

σουρεαλισμός έθεσε τον εαυτό του στον αντίποδα του καρτεσιανού ρασιοναλισμού, κι όλων των 

πολιτισμικών και θρησκευτικών αποσκευών που τον συνόδευαν. Αλλά ακόμα και αν ο σουρεαλισμός 

μπορούσε να δράσει σαν ένα μέσο αφομοίωσης τρόπων βίωσης της εμπειρίας, και τρόπων 

επικοινωνίας της αλήθειας, αυτό δεν υπονοεί απαραίτητα, σαν εναλλακτική στον ρασιοναλισμό, ένα 

θετικιστικό πνεύμα  - κάτι που ο Breton ισχυριζόταν ότι ενέπνεε μονάχα μια "ρεαλιστική διάθεση", "το 

νόμο του μικρότερου κοινού παρανομαστή". Ξανά, ο σουρεαλισμός αναζήτησε θεμελιωδώς να 

επεκτείνει και να αναβαθμίσει τη δύναμη της επικοινωνίας ως διαδικασία, κι όχι την ιδιαίτερη 

ποιότητα που προάγεται από κάθε επικοινωνία ως τέτοια. Επρόκειτο για το ζήτημα της παραγωγής και 

έμπνευσης νέας σκέψης, διαμέσου της πράξης της επικοινωνίας, ενάντια σε μια απλή μεταβίβαση του 

περιεχομένου ήδη αποδεκτών ιδεών». Raihan Kadri, ό.π, σελ. 7-8 
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αυτονομίας της τέχνης στην αστική κοινωνία, «με την έννοια της αναγωγής της 

τέχνης σε βιοτική πρακτική».
8
      

*** 

H σκιαγράφηση του παραπάνω τεχνητού διαχωρισμού, αναφορικά με την 

ύπαρξη δυο «τάσεων» στην προσέγγιση του σουρεαλισμού εξυπηρετεί τον εξής 

στόχο: να τοποθετήσει την βιβλιογραφία που εστιάζει αποκλειστικά στο έργο του 

Masson, σε ένα γενικότερο ερμηνευτικό πλαίσιο. Το έργο του Clark V. Poling, με 

τίτλο André Masson and the Surrealist Self  (2008), η πιο πρόσφατη χρονικά μελέτη, 

η οποία καταπιάνεται με το σύνολο σχεδόν του έργου του Masson, πριν τον Β' Π.Π., 

φαίνεται να αξιοποιεί τα ερμηνευτικά εργαλεία και των δυο παραπάνω τάσεων. Η 

επικέντρωση στο θέμα της υποκειμενικότητας-ταυτότητας, κι εν προκειμένω στο 

ζήτημα του «σουρεαλιστικού εαυτού», επιτάσσει μια ψυχογραφικού τύπου αφήγηση, 

που παρουσιάζει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου του Masson σε 

ετεροπροσδιορισμό με το ψυχολογικό ιστορικό του. Παράλληλα, οι διαρκείς 

αναφορές στο πως η, υπέρ του δέοντος, επιρροή της νιτσεϊκής φιλοσοφίας στην 

μορφοποίηση της ψυχοσύνθεσης, και κατ’ επέκταση του καλλιτεχνικού έργου 

Masson, φαίνεται να την τοποθετεί, έστω και περιφερειακά, στην εμβέλεια της 

δεύτερης τάσης.          

 Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη (αλλά και άλλες) ερμηνευτικές προσεγγίσεις, 

φαίνεται, να κάνουν χρήση των σχημάτων και των παραπάνω δυο «τάσεων», 

οφείλεται πιθανώς, και στην αμφίσημη σχέση που είχε διατηρήσει ο Masson απέναντι 

στο κίνημα και στην θεωρία-πρακτική εν γένει, του σουρεαλισμού, την οποία, ο ίδιος, 

σε ένα κείμενο χρονολογούμενο το 1962, είχε παρουσιάσει ως εξής: «Ενθουσιώδης 

την μία ημέρα, σκεπτικός της άλλη. Όταν ο ιδρυτής του κινήματος, στο Δεύτερο 

Μανιφέστο του Σουρεαλισμού, με κατηγόρησε ότι επεδείκνυα πολύ τις 

σουρεαλιστικές απόψεις μου και ότι δεν ήξερα πως να τις διατηρήσω, δεν ήταν 

εντελώς λάθος, το παραδέχομαι. Από τη μια μεριά, εμφανιζόμουν (ή ήμουν;) πιο 

αφοσιωμένος από τον οποιοδήποτε στο ζήτημα της θεωρίας, κι από την άλλη, 

επιδιδόμουν σε κριτική με ένα τρόπο ανυπόφορο. Φοβόμουν κατά βάθος ότι, με το 

αποζητάμε το ντελίριο χωρίς να το μοιραζόμαστε, θα καταλήγαμε τρελοί, χωρίς να 

                                                           
8
 Peter Bürger, Θεωρία της Πρωτοπορίας, μετ. Γιώργος Σαγκριώτης, Νεφέλη, Αθήνα, 2010 (πρωτη 

εκδ. 1974), σελ. 117 
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χάναμε τα κεφάλια μας».
9
 Η αναφορά στην τελευταία φράση, στην «απώλεια του 

κεφαλιού», δεν αποτελεί ένα απλό λογοτεχνικό σχήμα, αλλά προδίδει την σχέση του 

Masson με μιας άλλη φιγούρα που έχει συνδέσει το όνομά της με τον σουρεαλισμό: 

τον Georges Bataille. Η ακανθώδης σχέση του Bataille με τον «μπρετονικό» 

σουρεαλιστικό κύκλο, είναι, ενδεχομένως, ικανή να φωτίσει  (χωρίς να εξηγεί 

πλήρως) την κυκλοθυμική σχέση του Masson με τον τελευταίο, και τις θεωρητικές-

επιστημολογικές αρχές του, δεδομένης της στενής σχέσης του καλλιτέχνη με τον 

«εσωτερικό εχθρό του σουρεαλισμού».       

 Σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης της μεθοδολογίας που υιοθέτησα κατά την 

προσπάθεια συγγραφής της διπλωματικής αυτής εργασίας, οφείλω εξαρχής να 

διατυπώσω ορισμένες έκδηλες αδυναμίες που εγείρουν αναντίρρητες παρατηρήσεις. 

Πρωτίστως, απουσιάζει μια ευρύτερη σύνδεση του εξεταζόμενου έργου του Masson, 

στο οποίο υποστηρίζεται ότι η βία κατέχει πρωταγωνιστικό ή έμμεσο ρόλο, με μια 

κοινωνιολογική ανάλυση της βίας ως αυτοτελές φαινόμενο. Πέρα από το πρακτικό 

εμπόδιο του αναγκαστικού περιορισμού της έκτασης της παρούσας μελέτης σε ένα 

συγκεκριμένο όριο σελίδων, ο κύριος λόγος γι’ αυτή την παράλειψη οφείλεται στην 

απουσία εξοικείωσης και την αδυναμία κριτικής κατανόησης και χειρισμού, από τον 

γράφοντα, των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Επιπλέον, όπως θ’ αντιληφθεί ως αναγνώστης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

οι αναφορές στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας και των εκφραστικών 

μέσων του Masson, να σπανίζουν.       

 Υπό τη γνώση αυτών των – καίριων – αδυναμιών, η τελική προσφορά της 

παρούσας διπλωματικής θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: φιλοδοξεί να 

αποτελέσει μια παρουσίαση της αλληλεπίδρασης της ατομικής εμπειρίας του Masson 

με τα καθοριστικά γεγονότα της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του 20
ου

 αιώνα, 

καθώς και με τα ρεύματα σκέψεις και τις ατομικο-ψυχολογικές τάσεις, που αυτά 

παρήγαγαν. Διαμέσου αυτής της έκθεσης, επιχειρείται να εξαχθεί ένας, όσο τo 

δυνατόν, «έγκυρος» εντοπισμός των πιθανών γενεσιουργών πηγών εμφάνισης της 

βίας στο έργο του. Αναμφισβήτητα προϊόν της αλληλεπίδρασης του ατομικού με το 

συλλογικό, η συγκεκριμένη καλλιτεχνική παραγωγή προσφέρει έναν πρώτης τάξεως 

αντικατοπτρισμό των αυστηρών ορίων που έθεσε το κατακλυσμιαίο βάρος της 

ιστορικής συγκυρίας στην προσωπική έκφραση. Στις περιπτώσεις ειδικά που ο 

                                                           
9
 André Masson, Propos sur le Surréalisme, στο Le rebelle du surrealism: Écrits, επιμ. Françoise Will-

Levaillant, ό.π., σελ. 39 
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Masson φαίνεται να ακολουθεί μια κατεύθυνση προς τα «ενδότερα», προς σε ένα 

προσωπικό «μυθολογικό σύμπαν», γίνεται περισσότερο από ποτέ σαφής ο βαθμός 

ετεροκαθορισμού σε σχέση με τις επιταγές του πολιτικού-κοινωνικού. Στην συνθήκη 

αυτή, η βία δεν εξέρχεται ποτέ του κάδρου.      

 Ως εκ τούτου, ο χαρακτήρας της έρευνας, σε ορισμένα σημεία, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ιστορικός – στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ιστορίας – κάνοντας 

παράλληλα χρήση των εργαλείων που προσφέρουν οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις 

του σουρεαλισμού.  Η επιρροή των τελευταίων γίνεται ιδιαίτερα φανερή από το 

γεγονός, ότι ένας εναλλακτικός τίτλος για την εργασία θα μπορούσε να είναι 

διαπραγμάτευση της ιδέας της «υποκειμενικότητας» και η εννοιολόγηση της από τον 

Masson, παρόμοια με την μελέτη του Poling. Σε αυτό, όμως, ακριβώς το σημείο 

τοποθετώ την επιρροή των εργασιών που αντιμετωπίζουν τον σουρεαλισμό ως 

φέροντα μιας ιδιαίτερης επιστημολογίας, με μια ιδιαίτερη, μάλιστα, προσήλωση στη 

θεώρηση του Raihan Kadri, όσο αφορά την αναγωγή του νιτσεϊκού φιλοσοφικού 

πεσιμισμού, ως το «επιστημολογικό θεμέλιο» του κινήματος: φιλοδοξώ να καταδείξω 

ότι ο Masson θα μπορούσε να προστεθεί, έστω και με ένα ιδιαίτερο τρόπο, σ’ αυτή 

την εξίσωση, υπό το βάρος της διαπίστωσης ότι τοποθετεί τη διαπραγμάτευση της 

υποκειμενικότητας στο έργο του, στο επίπεδο του σώματος, της σάρκας. Η 

καταληκτική ενότητα της εργασίας, φιλοδοξώ να διαλευκάνει επαρκώς το 

περιεχόμενο αυτού του ισχυρισμού. 

*** 

Η σειρά των κεφαλαίων και των ενοτήτων ακολουθεί μια, κατά τα φαινόμενα, 

χρονολογική παρουσίαση του έργου του καλλιτέχνη, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει 

ορισμένα «ελεύθερα» άλματα μέσα στο χρόνο, ως απόρροια νοηματικών συνδέσεων 

και συνεχειών. Η συνθήκη αυτή προέκυψε από την δομική παρατήρηση, ότι το έργο 

του Masson σε αυτές τις δυο δεκαετίες, διαγράφει μια, κατά κάποιο τρόπο, κυκλική 

πορεία, ή μάλλον μια σπειροειδή κίνηση, που ορίζει την απόκλιση και την (αδιάκοπη) 

επιστροφή σε κάποιες σταθερές αφετηρίες. Με μια διαφορετική διατύπωση, μια 

συνολική ματιά στο έργο αυτών των είκοσι χρόνων, φανερώνει μια τάση για 

επανάληψη (ορισμένες φορές στο βαθμό της εμμονής) των ίδιων θεμάτων, μοτίβων, 

και προβληματικών, πολλές φορές με ελαφρώς παραλλαγμένο ένδυμα. Έτσι, η 

παρουσίαση της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής πορείας, μπορεί να αναχθεί στην 

συμβολική εικόνα ενός ανεπίλυτου τραύματος – το οποίο, για του λόγου το αληθές, 
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οφείλει πολλά στη ψυχαναλυτική προσέγγιση των Foster και Lomas, γύρω από τη 

γέννηση και την διαχείριση των ψυχικών τραυμάτων – μιας χαίνουσας πληγής, που 

αναγκάζει τον καλλιτέχνη-πάσχοντα, να επιστρέφει συνεχώς σε μια «μερική 

φροντίδα» του.         

 Θεωρώντας την πολεμική εμπειρία του Masson στον Α' Π.Π., ως το σημείο 

γένεσης του τραύματος, το πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην καταγραφή της, καθώς 

και στην ανάλυση των επιπτώσεων που είχε στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη. 

Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, σε μια προσπάθεια αναγωγής της ατομικής 

αυτής εμπειρίας, στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των πρώτων μεταπολεμικών 

χρόνων, μεταχειρίζομαι συχνά, σε μεταφορικό επίπεδο (σε ορισμένες περιπτώσεις και 

κυριολεκτικά), την έννοια/αίσθηση του «διαμελισμού», θέτοντας στο  προσκήνιο τον 

ψυχολογικό τύπο μιας «ακρωτηριασμένης προσωπικότητας», ή αλλιώς μιας 

ταυτότητας σε σύγχυση. Εδώ εισχωρεί αναπόφευκτα για πρώτη φορά στη συζήτηση, 

και η υπόθεση μιας ηθελημένης προβολής ενός «αποδιοργανωμένου εαυτού», στο 

πρότυπο της «υποκειμενικότητας υπό κατασκευή» που επιτάσσει ο νιτσεϊκός 

φιλοσοφικός πεσιμισμός. Στο καθαρά ιστορικό μέρος, η εξέταση αυτού του 

ψυχολογικού προφίλ, νοούμενου αρχικά ως ένα προϊόν της βίας του «Μεγάλου 

Πολέμου», πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την καταγραφή των αναταράξεων που 

επέφερε ο τελευταίος στο προπολεμικό καθεστώς των έμφυλων κοινωνικών ρόλων 

και σχέσεων. Η εστίαση σε αυτή την πτυχή της κοινωνικής ιστορίας του ευρωπαϊκού 

μεσοπολέμου, επεκτείνεται σ΄όλο το μήκος του πρώτου κεφαλαίου, όπου, με αφορμή 

την πολύκροτη σειρά σχεδίων του Masson με τίτλο Σφαγές, η έρευνα υπεισέρχεται 

στην εξέταση της ιδεοληψίας του λεγόμενου «ηθικού κενού», που «μάστιζε» την 

γαλλική κοινωνία.         

 Αναλυτικότερα, η εναρκτήρια ενότητα του πρώτου κεφαλαίου, σκιαγραφεί τα 

πρώτα «επίσημα» βήματα της καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας του Masson, κατά την 

πρώτη πενταετία της δεκαετίας του '20. Η λεγόμενη «συντροφιά της rue Blomet», θα 

αποτελέσει το πρώτο σταθμό σε μια πορεία πρόσδεσης του Masson στο άρμα του 

σουρεαλισμού, τόσο του «ορθόδοξου», όσο και του «αποκλίνοντος», μέσω της 

γνωριμίας του με πολλά από τα ιστορικά μέλη του, συμπεριλαμβανομένων των André 

Breton, Antonin Artaud, Georges Limbour, Georges Battaille, Michel Leiris κ.π.α. 

Στα έργα αυτής της περιόδου, η περιορισμένη, ημι-κεκαλυμμένη εκδήλωση του 

στοιχείου της βίας, απηχεί, με βάση τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, στα πρώτα 

στάδια της επεξεργασίας του τραύματος του πολέμου, φανερώνοντας το αφετηριακό 
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σημείο της παραπάνω σπειροειδούς κίνησης. Στη δεύτερη ενότητα, εξερευνάται η 

θεματική των «ζωικών μαχών», η οποία μονοπωλεί το έργο του Masson κατά το 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του '20, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της τεχνικής, 

της ζωγραφικής σε καμβά με την χρήση της άμμου. Μέσα από την διερεύνηση αυτών 

των έργων ξεδιπλώνεται το σταδιακό «ξεκλείδωμα» του, υποβόσκοντος ως τότε, 

στοιχείου της βίας: πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνεχιστεί έως το 1934, 

γνωρίζοντας την κλιμάκωσή της, στην αποκαλυπτική βία της σειράς των Σφαγών, 

που αναφέρθηκε πρωτύτερα.        

 Ένα σημαντικό τμήμα της ύλης του δεύτερου κεφαλαίου, αφιερώνεται σε μια 

επαρκή παρουσίαση της θεωρητικής επεξεργασίας του Bataille, των εννοιών της 

δαπάνης, της θυσίας, της ετερογένειας κ.α. Το εύρος των σελίδων που αφιερώνεται σε 

αυτό το σκοπό ίσως ξενίσει τον αναγνώστη, προκαλώντας την αίσθηση της 

απόκλισης από το προγραμματικό στόχο της έρευνας. Μια τέτοια επιλογή ωστόσο, 

κρίθηκε απαραίτητη για μια πλήρη κατανόηση, τόσο των σχεδίων της σειράς των 

Θυσιών - δημιουργημένα με σκοπό να εικονογραφήσουν το ομώνυμο κείμενο του 

Bataille - όσο και των ζητημάτων που άπτονται της ύλης των επόμενων ενοτήτων. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρώτη ενότητα απασχολείται με την έκθεση της πλούσιας 

καλλιτεχνικής παραγωγής του Masson, κατά την διάρκεια της δίχρονης διαμονής του 

στην Ισπανία, μεταξύ 1934 και 1936. Με βάση το απόσταγμα των πληροφοριών, που 

εξήχθησαν από μελέτες που εστιάζουν περισσότερο σε αυτή τη περίοδο, 

καταβάλλεται προσπάθεια να τεκμηριωθεί η θέση ότι, η μετάβαση του Masson στην 

γειτονική χωρά, υπαγορευόμενη αρχικά από μια ανάγκη διαφυγής από το 

ηλεκτρισμένο κλίμα που είχε επιβάλλει η δυναμική παρουσία της άκρας δεξιάς στη 

Γαλλία, υπάκουε στην πραγματικότητα σε μια εσώτερη επιδίωξη, που θα μπορούσε 

να συνοψιστεί στην αναζήτηση ενός «αρχαϊκού», «άχρονου» κόσμου. Αφενός, η 

αναζήτηση αυτή πρόδιδε κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογικές προκαταλήψεις, που 

είχαν να κάνουν με την πεποίθηση ότι στο «χώμα της ισπανική γης» ήταν ριζωμένη 

μια «έμφυτη βία». Αφετέρου, έδινε το στίγμα της τάσης του καλλιτεχνικού έργου του 

Masson να «διαφεύγει» στο μύθο και την τελετουργία, κατά τις περιπτώσεις που 

επεξεργαζόταν ζητήματα που άπτονταν του πολιτικού. Οι εξελίξεις του Ισπανικού 

εμφυλίου, για τις οποίες ο Masson απέκτησε μια μερική εμπειρία και γνώση, φαίνεται 

να «διυλίζονται» μέσα από αυτό το φίλτρο.      

 Κατά τις επόμενες ενότητες, οι καλλιτεχνικές συνεργασίες με τους Georges 

Bataille και Michel Leiris, όπως αποτυπώθηκαν στα εκδοτικά εγχειρήματα του 
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Ακέφαλου και του Καθρέπτη της ταυρομαχίας, αντίστοιχα, επιβεβαιώνουν ένα, ήδη 

φανερό από τις Θυσίες, εγχείρημα τοποθέτησης της βίας στο πλαίσιο της 

τελετουργίας, και μια προσπάθεια ανάγνωσής της υπό θρησκευτικούς όρους. Πολύ 

περισσότερο στην περίπτωση του Ακέφαλου, το έντυπο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

του Bataille, και του οποίου ο Masson υπήρξε ο αποκλειστικός εικονογράφος, η 

έννοια της θυσίας και η εικόνα μιας «κοινά βιωμένης τραγωδίας», παρουσιάζονται, 

όχι μονάχα σαν απαραίτητα εργαλεία για την ανάγνωση του φαινομένου της 

πολιτικής βίας, αλλά και σαν αποτελεσματικά μέσα για την χαλιναγώγησή του. Η 

σκέψη του Bataille, όπως είχε αποτυπωθεί στις προηγούμενες ενότητες, βρίσκει εδώ 

την παραδειγματική εκπλήρωσή της, εκθέτοντας την ίδια στιγμή και το βαθμό της 

σύμπνοιας της, με αυτή του Masson. Ένας από τους παράπλευρους στόχους αυτών 

των ενοτήτων, είναι και η «διαλεύκανση» της σχέσης του Masson με το «ευρύτερο 

ρεύμα» του σουρεαλισμού, τόσο της εκδοχής του Breton, όσο και του Bataille, 

αναδεικνύοντας έτσι και πιθανά σημεία στα οποία, αυτές οι δυο εκδοχές, εφάπτονται. 

Σ’ αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι, τα δυο εκδοτικά εγχειρήματα, κι ιδιαίτερα η 

περίπτωση του Ακέφαλου, τα οποία διαπραγματεύονται εκτενώς με το θέμα της 

υποκειμενικότητας και της «οργάνωσής» της, υπήρξαν - όπως προτίθεμαι να 

καταδείξω - εμφανώς διαποτισμένα από τον νιτσεϊκό προοπτικό: κι αυτό βεβαίως υπό 

την προϋπόθεση ότι η θέση του Kadri, περί της θεμελίωσης της επιστημολογίας του 

σουρεαλισμού, στο πλαίσιο του φιλοσοφικού πεσιμισμού, γίνεται αποδεκτή ως έχει.  

 Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, η τελευταία ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου, η 

οποία αφιερώνεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των, αποκαλούμενων και, 

«μητριαρχικών τοπίων» του Masson, χρονολογούμενα στα τέλη της δεκαετίας του 

’30 – κυρίως των σχεδίων από τις σειρές Ανατομία της Φύσης και Ανατομία του Όντος 

– έρχεται ως επιβεβαίωση της «κυκλικότητας», της σταθερής επιστροφής των 

θεματικών που τον απασχολούν. Με αφορμή τις συγκεκριμένες σειρές σχεδίων, 

γίνεται λόγος για μια εκ των θεμελιωδών όρων-εννοιών του καλλιτεχνικού λεξιλογίου 

του Masson: αυτή της μεταμόρφωσης, που καθιστά το ίδιο το υλικό σώμα, 

αντικείμενο ενός (νιτσεικού) προοπτικισμού. Την ίδια στιγμή, η φαινομενική 

κατεύθυνση αυτών των έργων προς μια προσπάθεια οριστικής «επίδεσης» του 

τραύματος», μεσω της προβολής του διαμελισμένου εαυτού στο επίπεδο αρμονίας 

της «ενδομήτριας κατάστασης», ή της «συμπαντικής ολότητας», συμπληρώνει το 

τελευταίο κομμάτι του πάζλ, στη, μεθοδικά κατασκευασμένη, προσπάθεια 

«συνάντησης» των δύο ερμηνευτικών τάσεων της βιβλιογραφίας.    
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*** 

Όσο αφορά το τεχνικό ζήτημα της αναζήτησης της απαραίτητης 

βιβλιογραφίας, η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, καθώς κι από την διαδικτυακή αναζήτηση στον κατάλογο της Α.Σ.Κ.Τ. 

Ωστόσο, ο κύριος όγκος της βιβλιογραφικής έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2018, όταν συμμετείχα ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο 

πρόγραμμα Erasmus, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Μέσω αυτής της ευκαιρίας που μου δόθηκε, πραγματοποίησα επιτόπια 

έρευνα σε τρεις διαφορετικές βιβλιοθήκες του Παρισιού: α. Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Γαλλίας (Bibliothèque nationale de France, BnF), β. Βιβλιοθήκη Kandinsky (Centre 

Pompidou), γ. Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA: Institut national 

d'histoire de l'art).        

 Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στα άτομα που 

συνέβαλλαν καθοριστικά στην δημιουργία αυτού του «πονήματος». Καθώς αυτή η 

διπλωματική εργασία, συνεπάγεται ταυτόχρονα και το τέλος ενός κύκλου 

μεταπτυχιακών σπουδών, οφείλω να δηλώσω την αδιαπραγμάτευτη ευγνωμοσύνη 

μου στους τρεις καθηγητές του τμήματος, T. Κορνέζου, Π. Ιωάννου και Ε.Δ. 

Μαθιόπουλο, για το αντίκτυπο που είχαν τα μαθήματα τους, στο πέρας των 

εξαμήνων, στη διανοητική μου συγκρότησης. Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης 

στον Ε.Δ. Μαθιοπουλο, ο οποίος, ως επιβλέπων καθηγητής, φρόντισε, με τις καίριες 

παρατηρήσεις του, ώστε να εξαχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την 

προσπάθειά μου. Η διαδικασία της συγγραφής της διπλωματικής αυτής εργασίας, 

πέρα από μια αξεπέραστη άσκηση πάνω στον τρόπο με τον οποίο γράφεται ένα 

κείμενο με επιστημονικές αξιώσεις, αποτέλεσε επίσης και ένα προσωπικό στοίχημα, 

μια αληθινή πρόκληση για ένα πιο ώριμο τρόπο σκέψης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Α) Η εμπειρία του πολέμου και τα πρώτα σουρεαλιστικά χρόνια 

 

O André Masson γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1896 στο Balagny-sur-Thérain, 

στα βόρεια της Γαλλίας. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκινά ουσιαστικά το 1905, όταν 

η οικογένειά του μετακομίζει στο Βέλγιο και γίνεται δεκτός στη Βασιλική Ακαδημία 

των Βρυξελών καθώς και στη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών, μαθητεύοντας κοντά 

στον Constant Montald. Στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας, μέσω της επιθεώρησης «Art 

et Decoration», θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με αναπαραγωγές έργων 

μοντέρνας τέχνης, όπως αυτή του Cezanne, του Gauguin και του Seurat, ενώ στη 

Διεθνή Έκθεση του 1910 στις Βρυξέλλες, θα γοητευτεί από τα έργα του «τρελού», 

για τους συμπατριώτες του, James Ensor, πράγμα που θα τον κάνει να 

συνειδητοποιήσει, ότι «η μοντέρνα ζωγραφική μπορεί να είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα 

με την αρχαία». Το 1912 θα γνωρίσει επίσης την τέχνη του κυβισμού, μέσω του 

παριζιάνικου περιοδικού Je suis tout, journal, μέσα από αναπαραγωγές έργων των 

Picasso, Braque και Leger, καθώς και καλλιτεχνών που εντάσσονταν στο ρεύμα του 

φουτουρισμού.
 10

         

 Από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 1914 βρίσκεται στην Ελβετία, όπου 

διάγει μια ασκητική ζωή, πηγαίνοντας συχνά για περιπάτους «ξυπόλυτος» στα βουνά 

και διαβάζοντας στην απομόνωση. Ο ίδιος περιέγραφε αυτό τον τρόπο ζωής σαν μια 

προσπάθεια να «σκληρύνει», σαφώς επηρεασμένος από το ήθος του νιτσεϊκού 

Ζαρατούστρα. Η συνάντησή του με τον Γερμανό φιλόσοφο, ήδη από τα 16 του 

χρόνια, υπήρξε κομβικής σημασίας, επηρεάζοντας το σύνολο του μελλοντικού του 

                                                           
10

 Τον ίδιο χρόνο κερδίζει το πρώτο βραβείο διακοσμητικής σύνθεσης στην Ακαδημία, και συνδέεται 

φιλικά με τον συμβολιστή ποιητή Émile Verhaeren, o οποίος, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, 

συμβουλεύει την οικογένεια του να τον στείλουν στο Παρίσι για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. 

Πράγματι, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου η οικογένεια Masson θα μετοικίσει στη γαλλική 

πρωτεύουσα, όπου ο καλλιτέχνης γίνεται δεκτός στην Ecole Νationale Supérieure des Beaux-arts. Στο 

Παρίσι δράττει την ευκαιρία να διευρύνει τους καλλιτεχνικούς του ορίζοντες, βλέποντας έργα των 

Nicolas Poussin, Odilon Redon, Eugène Delacroix, Medardo Rosso κ.α., ενώ το 1913 γνωρίζει τον 

Maurice Loutreuil, με τον οποίο  αναπτύσσει μια στενή φιλία. Μαζί του ταξιδεύει τo 1914 στην Ιταλία, 

όπου έρχεται σε επαφή με το έργο αναγεννησιακών ζωγράφων όπως αυτό του Pietro Lorenzetti και του 

Paolo Uccello. Camille Morando, Andre Masson: Biographie/Biography 1896-1941 (première partie), 

ArtAcatos Sarl, Vaumarcus, 2010, σελ. 13-21 
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έργου. Kατά τo ξέσπασμα του Α'Π.Π., μάλιστα, παρά τις υποδείξεις των οικείων του 

να μην εγκαταλείψει την ουδέτερη Ελβετία, αποφασίζει να επιστρέψει στο Παρίσι και 

να καταταγεί στο στρατό. Όπως δήλωνε κι ο ίδιος, το μαχητικό πνεύμα του νιτσεϊκού 

υπερανθρώπου που αγωνίζεται για την εξύψωση, υπήρξε το βασικό του κίνητρό για 

να εισέλθει στον κόσμο του πολέμου: «Tα έργα του Nietzsche είχαν το αντίκτυπο 

ενός κατακλυσμού επάνω μου· είπα στον εαυτό μου: "πρέπει να το δεις αυτό [τον 

πόλεμο], είναι μια δοκιμασία"».
11

       

 Τον Ιανουάριο του 1915, έχοντας παραμείνει για δυο εβδομάδες στο Παρίσι, 

γίνεται δεκτός για στράτευση ως μαχητής πεζικού. Λαμβάνοντας μέρος σε πολλαπλά 

μέτωπα μαχών, τραυματίζεται τελικά τον Απρίλιο του 1917 στο σημείο Chemin des 

Dames, από μια σφαίρα στο στήθος. Σε μια μεταγενέστερη μαρτυρία του, περιέγραφε 

το συμβάν με τον εξής γλαφυρό τρόπο: «Τρία βήματα, και μου φάνηκε ότι το στήθος 

μου εξερράγη - την ίδια στιγμή, ένα κολοσσιαίο χτύπημα στην πλάτη (η εισροή του 

αίματος στους πνεύμονες) ίσιωσε το κορμί μου. Με ένα σπρώξιμο ο συστρατιώτης 

μου με έριξε στο έδαφος, και με έσυρε σε μια κοντινή τρύπα από μια οβίδα, ήδη 

κατειλημμένη από ένα νεκρό Γερμανό. [Μου είπε]: "Θα πάω να βρω τους 

τραυματιοφορείς". Το ήξερα ότι δεν θα έβγαιναν πριν την νύχτα. Μόλις που 

κατάφερνα να αναπνεύσω. Μέσα στο πόνο και την ασφυξία, σκέφτηκα: "Αυτή τη 

φορά είναι το τέλος". Ένα αίσθημα ευτυχίας που δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά. Γύρισα 

το κεφάλι μου προς το πτώμα· το κεφάλι του [ήταν] όμοιο με εκείνο μιας μούμιας 

κάτω από το γερμανικό κράνος: "σύντομα θα είμαι σαν εσένα".» 
12

 Με αυτόν τον 

τρόπο, οι προειδοποιήσεις του Γερμανού ζωγράφου, και απόστρατου, Karl Dick (τον 

οποίο είχε γνωρίσει στην Ελβετία) ότι οι σφαίρες του πολέμου δε θα απειλούσαν 

μονάχα τη σωματική, αλλά και την ψυχική του ακεραιότητα, αποδεικνύονται 

προφητικές. Για όλο τον επόμενο χρόνο νοσηλεύεται σε διάφορα νοσοκομεία, 

παραμένοντας μάλιστα έγκλειστος για ένα διάστημα στην ψυχιατρική κλινική του 

Maison-Blance, έπειτα από μια απόπειρα «απόδρασης», ως αποτέλεσμα μιας 

τραυματικής εμπειρίας [παράθεμα 2]. Απαντώντας στις ερωτήσεις ενός στρατιωτικού 

γιατρού στο νοσοκομείο Villemain θα δηλώσει: «Αηδιασμένος από τον δυτικό 
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 Camille Morando, André Masson: Biographie/Biography 1896-1941 (première partie), ό.π., σελ. 20-

23 
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 André Masson, La mémoire du monde, Collection: Les sentiers de la creation, Editions Albert Skira, 

Genève, 1974, σελ. 84 
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πολιτισμό, από την αυτοκτονία της Ευρώπης, απαιτώ να φύγω για τις Ινδίες».
13

  

 Το «φιλμ του πολέμου» επρόκειτο να ξετυλίγεται στο μυαλό του για το 

υπόλοιπο της ζωής του, αφού, όπως δήλωνε το 1974, το πλήγμα που είχε επιφέρει 

στην προσωπικότητά του ήταν συντριπτικό: «Η μελαγχολία μου ήταν ανυπολόγιστη. 

Ένας "κόκκος σκόνης" το βρίσκει δύσκολο να γίνει άντρας ξανά… Μου πήρε 

αρκετούς μήνες να γίνω ο εαυτός μου, αγκαλιάζοντας αυτήν την έκφραση σε όλο της 

το νόημα. Αυτό που ήμουν πριν είχε καταστραφεί. Οριστικά.».
14

 Τελικά 

αποστρατεύεται το 1918, με τις διαταγές του γιατρού «να μην μένει πια στις πόλεις». 

Έπειτα από μια σύντομη παραμονή στο Ceret, όπου γνωρίζει την Odette Cabale - την 

οποία και παντρεύεται στις 13 Φεβρουαρίου 1920 - θα μετοικήσει μαζί της στο 

Παρίσι. Εκεί βρίσκει δουλειά σε ένα κέντρο κεραμοποιίας για βετεράνους πολέμου, 

και εργάζεται παράλληλα σαν βραδινός επιμελητής στο «Journal Officiel».
15

 Τα 

αρνητικά σχόλια για τη μονοτονία των εργασιών αυτών, καθώς και τα πρώιμα 

ερωτικά, σχεδόν πορνογραφικά σχέδιά του [εικ. 2], φανερώνουν ένα «πνεύμα 

ανυποταξίας» και μια περιφρόνηση της εργασιακής ηθικής, μια στάση που, όπως θα 

υποστηριχτεί στη συνέχεια, όριζε και τις πολιτικές πεποιθήσεις του Masson. Στις 

αρχές της δεκαετίας του ‘20, παράλληλα με τα παραπάνω βιοποριστικά επαγγέλματα, 

ο Masson αρχίζει και τις πρώτες του επισταμένες προσπάθειες για την επιδίωξη μιας 

επίσημης καλλιτεχνικής καριέρας. 
16

       

 Η πρώτη εκτεταμένη σειρά έργων με την οποία θα καταπιαστεί μεταπολεμικά, 

ήταν οι απεικονίσεις μονοπατιών και ξέφωτων μέσα σε πυκνά δάση [εικ. 3]. Όπως 

σημειώνει η Dawn Ades, η φαινομενική εναρμόνιση της τεχνοτροπίας της σειράς των 

«Δασών» με αυτήν του André Derain, «νοθεύεται» με μια ατμόσφαιρα ανησυχίας, 

προϊόν μιας πλειάδας παραγόντων.
17

 Πρωτίστως, οι περίπατοι του Masson στα δάση 

της Ελβετίας, στα χνάρια του «Μεγάλου Αφυπνιστή», όπως αποκαλούσε τον 

Nietzsche/Ζαρατούστρα 
18
, απηχούσαν σε ένα ευρύτερο κλίμα που αφορούσε την 

προπολεμική, ευρωπαϊκή νεότητα, προσανατολισμένο στη δημιουργία του «νέου 
                                                           
13

 André Masson (επιμ. Gaëtan Picon), La mémoire du monde, ό.π., σελ. 94 
14

 Ό.π., σελ. 100 
15

 Camille Morando, André Masson: Biographie/Biography 1896-1941 (première partie), ό.π., σελ. 30-

35 
16

 Clark V. Poling, André Masson and the Surrealist Self, Yale University Press, New Haven, 2008, 

σελ. 15 
17

 Dawn Ades, «Metamorphosis and Movement» στο André Masson: Line Unleashed (A Retrospective 

Exhibition of Drawings at the Hayword Gallerym, London), επιμ. έκθεσης David Sylvester & Joanna 

Drew, The South Bank Centre, (7 Ιουλίου – 27 Σεπτεμβρίου) 1987, σελ. 23 
18

 Clark V. Poling, ό.π., σελ. 10 
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ανθρώπου». Στην ιστορική έρευνά του για την παραπάνω «ιδεολογική ατμόσφαιρα» 

που επικρατούσε πριν τον Α'Π.Π., ο George L. Moose παραθέτει το παράδειγμα του 

«Γερμανικού Νεανικού Κινήματος», που δημιουργήθηκε το 1901, του οποίου οι 

δραστηριότητες συμπεριελάμβαναν παρόμοιες εξορμήσεις στην εξοχή.
19

 Αν και το 

εθνικιστικό-πατριωτικό αίσθημα του Masson ήταν υπονομευμένο (για να εξαφανιστεί 

πλήρως μετά τον πόλεμο), θα μπορούσε κάλλιστα να νιώθει μια ταύτιση με τις αξίες 

της φυσικής και πνευματικής σκληραγώγησης που προήγαγε η ομάδα, ιδιαίτερα υπό 

τον κοινό παρανομαστή της νιτσεϊκής αγάπης για την «περιπέτεια του πνεύματος». 

 Όπως αναλύει διεξοδικά η Joan Tumblety, το όραμα για την κατασκευή του 

«νέου ανθρώπου», συνοδευόταν επίσης κι από μια νέα σύλληψη για το ιδανικό της 

αρρενωπότητας, αρπάζοντας το νήμα μιας δημόσιας συζήτησης, που στο γαλλικό 

παράδειγμα διατηρούσε τις ρίζες της πριν τον Α'Π.Π. Η εμβριθής ενασχόληση με τη 

διανοητική εργασία («surmenage»), αντιμετωπίζονταν συχνά σαν παράγοντας 

«εκθήλυνσης», που μπορούσε να προκαλέσει νευρασθένεια και υστερία στα νεαρά 

αγόρια.
20

 Στο ίδιο μήκος κύματος, η θέαση του πολέμου από τον Masson ως 

«δοκιμασία», πέρα από τις φιλοσοφικές καταβολές της, πιθανότατα δεν ήταν ξένη σε 

μια γενικότερη ιδέα της αντιμετώπισής του, ως μια ευκαιρία να αποδείξει κανείς «ότι 

είναι άνδρας».
21

 Μια τέτοια σύλληψη απηχούσε με τη σειρά της και στη διαδεδομένη 

αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος αποτελούσε έναν τρόπο να ξεπεραστεί η 

ψυχολογική και κοινωνική απομόνωση του μοντέρνου ατόμου, μέσα από μια 

καινούργια οικειότητα που θα γεννιούνταν από τον πολεμικό αναβρασμό. Όπως 

σημειώνει ο George L. Mosse, αναφορικά με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που 
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 Το αίσθημα της αποκοπής από το αστικό χώρο που εξέφραζε η ομάδα, φαινομενικά σε αντίθεση με 

το φουτουριστικό πνεύμα της αποδοχής του ξέφρενου ρυθμού των πόλεων, αλλά και με τον 

εναγκαλισμό της αστικής παρακμής από τους εξπρεσιονιστές, δεν έπαυε να ετεροκαθορίζεται από την 

αναπόδραστη «μοντέρνα πραγματικότητα», ενός διαρκώς, τεχνολογικά και πολιτισμικά, 

εξελισσόμενου  κόσμου. Μέσω της απόρριψης του χάους της μοντέρνας ζωής, ασπαζόμενοι τις 

(ρομαντικής προέλευσης) ιδέες μιας επιστροφής στις αυθεντικές αξίες της φύσης και της πατρίδας, οι 

νέοι που συμμετείχαν στην εν λόγω ομάδα έχτιζαν το όραμα μιας κοινωνικής αναδημιουργίας, που 

ήταν σαφώς προσανατολισμένο στο μέλλον, μακριά απ’ την τωρινή «κοινωνία των γέρων». George L. 

Moose, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford University Press, Oxford, 

1990, σελ. 57-59 
20

 Το 1887 ο Jules Simon, υπουργός δημόσιος εκπαίδευσης, συνοδεύοντας την καθιέρωση της φυσικής 

αγωγής ως υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία αρρένων (1880), δήλωνε χαρακτηριστικά: «δεκαπέντε 

χρόνια [δημόσιας εκπαίδευσης] ξοδεύονται για να καταστρέψουν τον ανδρισμό. Δίνουμε στην 
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έλαβαν μέρος στο πόλεμο: «O ενθουσιασμός αυτών των μορφωμένων και 

καλλιεργημένων ανθρώπων πρέπει να ειδωθεί όχι μόνο σαν μια επιθυμία να 

αποφύγουν την απομόνωση και να γίνουν ένα με τους ανθρώπους, αλλά επίσης και 

σαν ένα πάθος με την αρρενωπότητα, την ενέργεια, και την απλοϊκή δύναμη».
22

 

 Υπό το πρίσμα αυτών των πληροφοριών δύναται ίσως να ερμηνευτούν και τα 

εξής λόγια του καλλιτέχνη, δημοσιευμένα την ίδια περίοδο με τις παραπάνω 

δηλώσεις του σχετικά με το τραύμα που του άφησε ο πόλεμος: «Πριν, ζούσα εντελώς 

ξεκομμένος. Ο πόλεμος με "κατακρήμνισε" στο ανθρώπινο μαυρόχωμα, με έκανε 

άνθρωπο. Είναι τρομερό να το λέω, αλλά μέσω αυτού απέκτησα την εντύπωση του να 

είμαι σε επικοινωνία με τους όμοιους μου. Χωρίς αυτό το γεγονός, δε θα είχα γίνει 

στρατιώτης, δε θα είχα έρθει σε επαφή με τις μάζες» 
23
. Στα λόγια αυτά, πίσω απ’ τη 

περιγραφή μιας προσωπικής ενηλικίωσης, της μετάβασης από μια κατάσταση 

(εφηβικής) απομόνωσης προς την «κοινωνία των ανθρώπων», μπορεί να ανιχνεύσει 

κανείς μια ρητορική «άνδρωσης» μέσω της στρατιωτικής αδελφότητας.  

 Η καταστροφική έκβαση ωστόσο του «όμορφου και αδερφικού» πολέμου, 

όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Robert Musil, κατέρριψε με τον πιο ηχηρό τρόπο τα 

όνειρα και τις προπολεμικές φαντασιώσεις.
24

 Η απειλητική και πνιγηρή ατμόσφαιρα 

που αναδύεται στα δάση του Masson, φαίνεται να εικονογραφεί αυτή τη διάψευση 

προσδοκιών, και την ταυτόχρονη μετατροπή στο εφιαλτικό αρνητικό τους: το 

φαινομενικά ειρηνικό πέρασμα στα πεύκα συμπληρώνεται από την παρουσία των 

κορακιών [εικ. 4], διαχρονικό σύμβολο μιας δυσοίωνης ατμόσφαιρας. Στον πίνακα Το 

μονοπάτι κάτω από τα δέντρα [εικ. 5], που ζωγράφισε το 1923, τα καμπυλώδη, 

«φιδίσια» κλαριά των δέντρων, φαντάζουν σαν «πλοκάμια» που απειλούν να 

αρπάξουν όποιον προσπαθήσει να διασχίσει το πυκνό δάσος.
25

 Επίσης, τα σπασμένα 

κλαδιά που είναι ριγμένα στο μονοπάτι, κοινό μοτίβο σε πολλούς πίνακες της ίδιας 

σειράς, προσομοιάζουν στα συντρίμμια μιας καταστροφής, με τη διατύπωση της 
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Carolyn Lancher. 
26

          

 Η «εμπόλεμη» ατμόσφαιρα που προδίδει ο παραπάνω πίνακας, φαίνεται να 

κορυφώνεται στο έργο «Το νεκροταφείο» [εικ. 6]. Μια παραλληλόγραμμη κατασκευή 

σαν «μνήμα» και η χοντρή πλάκα από πάνω του, που το αφήνει μισάνοιχτο, έρχονται 

σαν δικαιολόγηση του τίτλου. Γράφοντας σχετικά με την δημοφιλία που 

απολάμβαναν τέτοιου είδους δεισιδαιμονίες, τόσο κατά την διάρκεια, όσο και με το 

πέρας του πολέμου, ο Jay Winter σημειώνει «Οι αποκαλυπτικοί θρύλοι σημάδεψαν 

τα δυο πρώτα χρόνια του πολέμου. Καθώς η λίστα των θυμάτων επεκτεινόταν και ο 

πόλεμος "τραβούσε" περισσότερο, το βασίλειο του υπερφυσικού κυριαρχούταν 

περισσότερο από φιγούρες φαντασμάτων, παρά δαιμονικών ή θεϊκών μορφών. Ξανά, 

αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθότι η λύση του να ανταπεξέλθει κανείς ενός 

πολέμου εκμηδένισης, διαμέσου θρύλων και παραμυθιών, είχε εκλείψει, λόγω 

ακριβώς του προβλήματος των μαζικών απωλειών σε ένα πόλεμο που φαινόταν χωρίς 

τέλος. Εδώ επίσης, εισερχόμαστε στην περίμετρο των παγανιστικών δοξασιών, αφού 

οι συμβατικοί χριστιανικοί τρόποι ταφής και μνημοσύνης δέησης των νεκρών, είχαν 

καταστεί αδύνατοι σε αυτόν τον πόλεμο. Οι νεκροί ήταν κυριολεκτικά παντού στο 

Δυτικό Μέτωπο, και η εισβολή τους στα όνειρα και τις σκέψεις των ζωντανών ήταν 

το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μάχης των χαρακωμάτων [..] Τόσο κατά τη διάρκεια 

όσο και έπειτα από τον πόλεμο, οι ιστορίες για την επιστροφή των πεσόντων ήταν 

κοινές, και παρήγαγαν ένα είδος δημοφιλούς λογοτεχνίας, συνδέοντας το μέτωπο του 

σπιτιού με αυτό της μάχης, σε ένα είδος σπιριτουαλιστικού εναγκαλισμού» 
27

 

 Όπως παρατηρεί ο David Lomas, το φυτό στο κάτω άκρο που μοιάζει με χέρι 

που ξεπετάγεται από το έδαφος, σε συνδυασμό με τα ανθρωπομορφικά κλαδιά που 

εγείρονται προς τον ουρανό, φέρνουν στο μυαλό τις παραπάνω δεισιδαιμονίες περί 

της επιστροφής των νεκρών. Ο ακτινοβόλος, εκτυφλωτικός ήλιος, επίσης, στο 

κέντρο, γύρω από τον οποίο φαίνεται να περιστρέφονται τα δέντρα και ορισμένες 

ακαθόριστες νεφελώδεις μορφές, δίνει τον τόνο του «αποκαλυπτικού» στη σύνθεση, 

ενθυμίζοντας συνειρμικά τη στιγμή της έκρηξης μιας βόμβας.
28

 Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στον πρόλογο της πρώτης έκθεσης του Masson στη Gallerie Simon το 1924, ο 
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George Limbour, έγραφε τα εξής: «Τα δέντρα συστραμμένα, σαν τα ρημαγμένα 

κιγκλιδώματα των μνημείων, έπειτα από την βίαιη καταστροφή της έκρηξης μια 

βόμβας [..] Κάποια από αυτά, προστατευμένα στις κοιλότητες της γης, διατηρούν την 

πρωτόγονή τους θέση, ιερή και ορθή, όπως τα πτώματα στα φέρετρα».
29

  

 Έχει ενδιαφέρον να αντιπαραβάλουμε τον πίνακα του Masson και το σχόλιο 

του Limbour, με την εξής δήλωση ενός στρατιώτη το 1916, όπως είχε αποτυπωθεί 

στο περιοδικό χαρακωμάτων Die Feldgraue Illustrierte: «Τα δέντρα που κυκλώνουν 

τα όρια της μάχης μοιράζονται την ίδια μοίρα με τους στρατιώτες  που αναμένουν να 

ανέβουν στο ύψωμα, όπου τα σύννεφα καλύπτουν τον ήλιο· τα πεύκα, όπως οι 

στρατιώτες κάτω από αυτά, χύνουν δάκρυα ενός ατελείωτου πόνου. Το ξύλο θα 

δολοφονηθεί όπως ο στρατιώτης είναι βέβαιο ότι θα σκοτωθεί καθώς οδηγεί την 

επίθεση».
30

 Θα μπορούσε κάλλιστα να υποστηρίξει κανείς ότι η ταύτιση της «μοίρας» 

του στρατιώτη με το φυσικό του περιβάλλον σε αυτό το απόσπασμα, βρίσκει το 

εικονογραφικό της αντίστοιχο στην «εξανθρωπισμένη» φύση του παραπάνω πίνακα 

του Masson. Στον πίνακα Ο δρόμος του Picardie [εικ. 7] η προβολή του ανθρώπινου 

θανάτου πάνω στη φύση, συμβολοποιείται μέσα από την απεικόνιση ενός υπαίθριου 

μονοπατιού, στις άκρες του οποίου, δεξιά κι αριστερά, είναι «στρωμένη» μια σειρά 

από τάφρους. Από τα σχόλια του ίδιου του καλλιτέχνη, γίνεται φανερό ότι αυτή η 

διαρρύθμιση των στοιχείων του πίνακα, πήγαζε από συγκεκριμένα βιώματα:  

Ήταν το 1923 όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά [ο τάφος] στους πίνακές μου 

με τα δάση. Ένας από αυτούς τους πίνακες, "Ο δρόμος του Picadrde", του οποίου ο 

πρώτος τίτλος ήταν "Η λεωφόρος με τους Τάφους" και ο οποίος τίτλος ανήκει στον 

Raymond Queaneau, είναι, εν μέρει, ένα ενθύμημα από το γαλλικό μέτωπο, όπου οι 

τάφοι ξεκινούσαν από το πλάγια των πολεμικού πεδίου, κατά μήκος των μεγάλων 

δρόμων. Αυτοί οι τάφοι ήταν σχεδόν παντού, ακόμα και πριν εισέλθει κάποιος στο 

βασίλειο του θανάτου, αντιπροσωπευόμενο από τη πρώτη γραμμή βολής, έπειτα από τα 

χαρακώματα και, τέλος, από το ίδιο το πεδίο της μάχης. Σε αυτό το πίνακα, "Ο δρόμος 

του Picardie", η εμμονή με τους τάφους είναι ασυνείδητη και ακούσια, με τον ίδιο 

τρόπο που οι ανήσυχοι ήλιοι είναι κι αυτοί ενθυμήματα των αγωνιών και των 

αισθήσεων απ' τις εμπειρίες μου από τον πόλεμο, αφού, συνεχώς ανακρίναμε τον ήλιο: 

πράγματι, οι ρουκέτες που τον διέσχιζαν ήταν εξίσου ενδεικτικά στοιχεία [..] Μέσα σε 
                                                           
29

 George Limbour, «L’homme-plume» στο  André Masson et Son Univers, Editions Trois Collines, 

Genève-Paris, 1947,  σελ. 26-27 
30

 George L. Mosse, ό.π., σελ. 108 



 

[26] 
 

αυτό τον πίνακα βρίσκουμε όχι μονάχα μια επίκληση στο ασυνείδητο, αλλά ίχνη του 

ασυνείδητου, εκείνου που είχε απωθηθεί στο φόντο και τώρα επανεμφανίζεται. 

Πράγματι, δεν προσπάθησα ποτέ να εκμεταλλευτώ οικιοθελώς τις εμπειρίες μου από 

τον πόλεμο. 
31

   

Σύμφωνα με τον George L. Mosse , η εικόνα της φύσης που «υποφέρει μαζί 

με τον άνθρωπο» απηχεί σε μια ιδέα με πολύχρονη ιστορία στην Ευρώπη, 

συνδεόμενη πρωτίστως με τα ερωτήματα και τις ανησυχίες γύρω από τον αντίκτυπο 

που είχε στο φυσικό τοπίο η επέκταση της εκβιομηχάνισης. Απέναντι σε έναν κόσμο 

που μεταβαλλόταν με εκθετικούς ρυθμούς, και ιδιαίτερα σε μια εμπόλεμη περίοδο, 

όπου ο ρυθμός της ζωής έδειχνε να μιμείται τον ρυθμό εναλλαγής των εκρήξεων από 

τις οβίδες των νέων αρμάτων μάχης, η φύση παρέμενε το σύμβολο μιας αμετάβλητης 

ενότητας.  Ήταν η «στοργική αγκαλιά» της , αυτή που θα αγκάλιαζε το νεκρό σώμα 

του στρατιώτη στο τέλος της μάχης, για να το «επιστρέψει» πίσω στην πρωταρχική 

ύλη απ’ την οποία προήλθε. 
32

 Στο κέντρο του πίνακα Τοπίο με βράχους [εικ. 8], μια 

μεγάλη οπή στο λόφο/βράχο, που θυμίζει γυναικείο αιδοίο, φαίνεται να προσελκύει 

τις σχεδόν «φαλλικές» φιγούρες των ορθωμένων κορμών, διατηρώντας τις 

συνδηλώσεις της επιστροφής στην «πρωταρχική μήτρα». Ο Masson θα επιστρέψει σε 

μια τέτοια «σεξουαλικοποιημένη σύλληψη του τοπίου» στα τέλη της δεκαετίας του 

'30, στις σειρές έργων που θα εξεταστούν στη καταληκτική ενότητα της εργασίας 

αυτής.
33

 

*** 

Toν Χειμώνα του 1921, ο Masson μετακομίζει μαζί με τη γυναίκα και την 

κόρη του Lily σε ένα διαμέρισμα στον αριθμό 45 της rue Blomet, στο 15
ο
 διαμέρισμα 

του Παρισιού, δίπλα σ’ εκείνο στο οποίο διέμενε ο Joan Miro. Το στούντιο αυτό 

αποτέλεσε μια εστία συγκέντρωσης αρκετών από τα μελλοντικά μέλη του 

σουρεαλιστικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Masson. 

Ανάμεσα στα μέλη της ιδιότυπης «συντροφιάς» που αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό, 

υπήρξαν οι Max Jacob, George Limbour, Michel Leiris, Ronald Tual, Armand 

Salacrou, και Antonin Artaud, με τους οποίους ο Masson συγχρωτίζεται και 
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συνεργάζεται για πολλά χρόνια στο μέλλον.
34

 H ατμόσφαιρα που επικρατούσε σ’ 

αυτό το «δωμάτιο», περιγράφετε γλαφυρά από τον ίδιο σε ένα κείμενο με τίτλο 45, 

rue blomet, δημοσιευμένο την δεκαετία του '60: «Αυτή η συντροφικότητα - ίσως 

αδελφοσύνη θα ήταν πιο ακριβής ορισμός - δεν είχε τίποτα το τυπικά «διανοητικό»· 

μιλούσαμε και νιώθαμε μαζί, τρώγαμε τα γεύματά μας μαζί, δουλεύαμε με μια κοινή 

ορμή, και χορεύαμε (όπως και στην περίπτωση του Nietzsche, δεν θα μπορούσε να  

μας συνοδεύει ένας θεός που δεν χόρευε)». 
35

    

 Ανάμεσα στα αγαπημένα αναγνώσματα της συντροφιάς κατά τον ίδιο, ήταν τα 

έργα των Nietzsche, Dostoevsky και Marquis de Sade: «O Nietzsche με το χτύπημα 

του σφυριού κατέστρεψε εύθυμα αυτό που παρέμενε από την παλιά σύλληψη της 

αλήθειας, ο Sade με το χτύπημα του μαστίγιου μας θύμιζε χωρίς τελειωμό – 

φλεγόμενος φρουρός – ότι ο άνθρωπος είναι το πιο βίαιο από όλα τα ζώα, ενώ ο 

Dostoevsky φώτιζε με το δαυλό του τις υπόγειες γωνίες της αμφιβολίας, το χώρο 

"διαμονής" των σκιερών ή ανεκπλήρωτων επιθυμιών, χωρίς μάσκα αερίου».
36

 Η 

έμμεση αναφορά στο «Υπόγειο» του Dostoevsky, καθώς και η γλαφυρή περιγραφή 

ενός συσκοτισμένου χώρου στον οποίο, για να κινηθεί κανείς, χρειαζόταν πυρσό και 

μάσκα αερίου, προδίδει την καταφανή παρομοίωση της συντροφιάς της rue Blomet, 

με μια συντροφιά στρατιωτών στα χαρακώματα του πολέμου. 
37

 Οι πολυάριθμες 

συνθέσεις του Masson εκείνης της περιόδου, με άντρες που παίζουν χαρτιά, ντόμινο 

και άλλα τυχερά παιχνίδια [εικ. 9], απεικόνιζαν μια απ’ τις συνήθεις ασχολίες της 

ομάδας, που αποτελούσε παράλληλα μια άμεση αναφορά στη ζωή των χαρακωμάτων: 

«Παίζοντας χαρτιά, πίνοντας, ξεψειρίζοντας, μη σκεπτόμενοι τίποτα· ο πόλεμος είναι 

πολύ μεγάλος και η ζωή πολύ σύντομη. Εκμεταλλευόμαστε την κάθε γοητευτική 

στιγμή».
38
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 Οι πίνακες αυτοί προέτασσαν παράλληλα την ιδέα της τύχης ως τον κινητήριο 

μοχλό ενός απορυθμισμένου κόσμου. Η σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα του πίνακα 

«Μαγικό κόλπο με τραπουλόχαρτα» [εικ. 10], μαρτυρά την αίσθηση ενός κόσμου που 

βρίσκεται σε ακατάσχετη ροή: ένα συνονθύλευμα από τραπουλόχαρτα, ζάρια, 

ντόμινο, και ανθρώπινα μέλη που ξεπροβάλλουν από τα όρια του κάδρου, 

υπερασπίζεται την «ηρακλείτεια» πεποίθηση στη ρευστότητα των ανθρώπινων 

πραγμάτων, αλλά και του σύμπαντος ολόκληρου. Ο Clark V. Poling σημειώνει ότι το 

χέρι που ρίχνει το ζάρι στα αριστερά απηχεί στη φράση του Nietzsche, ότι ο πόλεμος 

«είναι η μεγάλη ζαριά της ύπαρξης», καθώς και στα λόγια του ίδιου του Masson: «Οι 

έννοιες της πιθανότητας, της τύχης, και του παράλογου, απασχολούσαν εμένα και 

τους συντρόφους μου στον πόλεμο συνεχώς – ήταν, κατ’ ανάγκην, οι τρεις θεοί κάθε 

στρατιώτη.» 
39

          

 Το τυχερά παιχνίδια λοιπόν, πολλαπλά εμφανιζόμενα στις νεκρές φύσεις που 

ζωγράφιζε ο Masson εκείνη την περίοδο [εικ. 11], συνόψιζαν το αίσθημα του 

αυθαίρετου της ζωής και της υπαρξιακής αβεβαιότητας που στοίχειωνε τον άνθρωπο 

στο υπόγειο, καθώς και τους χαρτοπαίκτες του Dostoevsky, φυσικό επακόλουθο μετά 

από τη νιτσεϊκή «δολοφονία» του Θεού. Ο πόλεμος, και εν προκειμένω ο Α'Π.Π., ως 

ακραία κατάσταση, αποτελούσε μια κατεξοχήν ευκαιρία ανάδυσης τέτοιων 

ανησυχιών, απ’ τη στιγμή που το μέγεθος της σφαγής είχε θέσει αναπόφευκτα σε 

διερώτηση οποιαδήποτε προσπάθεια νοηματοδότησής της, ενώ καθιστούσε 

παράλληλα καταφανές το πόσο εύθραυστη ήταν η σωματική ακεραιότητα του 

στρατιώτη (και κατ’ επέκταση η ανθρώπινη ύπαρξη εν γένει), όντας έρμαιο του 

κυνικού παιχνιδιού των πιθανοτήτων, να δεχτεί μια αδέσποτη σφαίρα στο πεδίο της 

μάχης. Στην σύνθεση «Νεκρή φύση με ρόδια» [εικ. 12], δίπλα στο ζάρι και τα 

τραπουλόχαρτα διακρίνει κανείς την παρουσία ενός ροδιού, του έτερου αντικειμένου 

που εξέφραζε, με ακόμη πιο εμβληματικό τρόπο, το αντίκτυπο που είχε η βία του 

πολέμου πάνω στην ψυχολογία του ατόμου.       

 Ένας από τους πιο δημοφιλείς όρους που είχε εισάγει ο Α'Π.Π. στο αγγλικό 

λεξιλόγιο της ψυχιατρικής και της νευρολογίας ήταν αυτός του «shell shock», που 

χρησιμοποιούνταν για να κατηγοριοποιήσει τα συμπτώματα στρατιωτών, των οποίων 

η ψυχική υγεία είχε διαταραχτεί ως αποτέλεσμα εκρήξεων στο πεδίο της μάχης. Ο 

Ernst Jünger περιέγραφε στα «Carnets de guerre» με τον πλέον παραστατικό τρόπο τα 
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μακάβρια αποτελέσματα που είχε η μαζική χρήση των νέων όπλων: «Ξαφνικά, μια 

οβίδα κατέφθασε με ένα σφύριγμα, και έσκασε κοντά στα κεφάλια μας. 

Καταπλακώθηκα αμέσως από χώματα [..] Ένα από τα πτώματα είχε το κεφάλι του 

σχισμένο, και ο λαιμός ήταν, πάνω από τον κορμό, σαν ένα μεγάλο αιματηρό 

σφουγγάρι. Ο δεύτερος είχε το ένα χέρι θρυμματισμένο, από το οποίο έβγαιναν τα 

άκρα των οστών, καθώς και μια μεγάλη πληγή στο στήθος. Ο τρίτος είχε ξεκοιλιαστεί 

και τα εσωτερικά του όργανα είχαν χυθεί στο έδαφος».
40

     

 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει ο Louis Crocq, σε όσους είχαν 

την ανέλπιστη τύχη να επιζήσουν από μια τέτοια έκρηξη, το σωματικό πλήγμα 

διαδεχόταν ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ: η ένταση της έκρηξης προκαλούσε συχνά 

πολύωρη, ή ακόμα και ολική, κώφωση, ενώ σύνηθες ήταν επίσης και το φαινόμενο 

απώλειας της όρασης. Το μετατραυματικό στρες της έκρηξης περιελάμβανε 

συμπτώματα όπως παράλυση του σώματος, αμνησία, σύγχυση και αίσθημα 

αποπροσανατολισμού, καταθλιπτική συμπεριφορά, καθώς και βίαια ξεσπάσματα, 

οφειλόμενα σε παραισθήσεις αναβίωσης των περιστατικών του πεδίου της μάχης. Σε 

ένα άρθρο του στη περιοδικό «Paris Medical», στις 2 Ιανουαρίου του 1915, ο 

στρατιωτικός γιατρός Gaston Milian, αφηγούμενος τις εμπειρίες από το μέτωπο του 

προηγούμενου χρόνου, έκανε λόγο για την λεγόμενη «ύπνωση των μαχών»: 

περιέγραφε μια κατάσταση «ημι-ονειρική», όπου οι επιζώντες ξαναζούσαν σε ένα 

«ξύπνιο όνειρο» τον εφιάλτη του πεδίου της μάχης.
 41

 Αναλύοντας παραπέρα τα 

συμπτώματα, μιλούσε για ανθρώπους με ανοιχτά μάτια, καταβεβλημένα 

χαρακτηριστικά, φαινομενικά απόντες από το περιβάλλον τους και αδιάφορους σε 

παροτρύνσεις, «χωρίς πρωτοβουλία, είτε αυθόρμητη αντίδραση», ζώντας σε μια 

κατάσταση «ημι-αφύπνισης» το φοβερό «όνειρο της μάχης». Κατέγραφε μάλιστα 

περιστατικά υπνοβασίας των θυμάτων, τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο και 

της ημέρας. 
42

           

 Το βάρος όλων των παραπάνω πληροφοριών μεταφέρεται αυτούσιο στον 
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πίνακα Το Γεύμα [εικ. 13], όπου τέσσερεις καταβεβλημένοι άνδρες, απορροφημένοι 

από τις σκέψεις τους, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Η μορφή στα αριστερά που 

φορά μια καφέ ζακέτα, της οποίας το ένα μανίκι είναι ξηλωμένο, ταυτοποιείται με τον 

ίδιο τον Masson, που όντως είχε στην κατοχή του ένα τέτοιο ένδυμα. Η μορφή 

απέναντι του φέρνει το αριστερό χέρι στο πρόσωπο, ενώ με το άλλο κράτα ένα ποτήρι 

που περιέχει ένα κατακόκκινο υγρό, σχεδόν σαν αίμα. Ανάμεσα τους, στο βάθος, μια 

μορφή έχει ρίξει το κεφάλι στο τραπέζι, σε μια κίνηση απελπισίας, με το 

προτασσόμενο αριστερό χέρι να επιδεικνύει στο θεατή το ρόδι, «το μόνο φρούτο που 

ματώνει» κατά τον Masson. Μια ένδειξη για τη διπλή λειτουργία του ροδιού στο έργο 

του Masson, προκύπτει από την ονομασία του στα γαλλικά «grenade» που 

παραπέμπει τόσο στο γνωστό φρούτο, όσο και στη χειροβομβίδα.
43

 Πράγματι, στον 

πίνακα του Masson, το μίγμα αγωνίας και παραίτησης που εκφράζουν οι μορφές, 

μοιάζει να περιστρέφεται γύρω από την παρουσία του ροδιού στη μέση, όμοια με την 

εικόνα μιας ομάδας στρατιωτών σε ένα χαράκωμα, που αναμένει την επόμενη τυχαία 

έκρηξη κάποιας βόμβας.        

 Η εμφάνισή του και σε ένα άλλο πίνακα με τίτλο Οι καπνιστές [εικ. 14], 

μαρτυρά ακόμα το γεγονός ότι, η πάντα παρούσα απειλή του σωματικού 

ακρωτηριασμού από τις εκρήξεις στο πεδίο της μάχης, συνοδευόταν από την απειλή 

ενός «διαμελισμού» του συνεκτικού εαυτού-προσωπικότητας. Όπως και στο 

«Γεύμα», τέσσερις άνδρες παρουσιάζονται να καπνίζουν απορροφημένοι στις 

σκέψεις τους, γύρω από ένα τραπέζι, σε μια νεφελώδη, «ημι-ονειρική» ατμόσφαιρα, 

που θολώνει τα όρια μεταξύ μορφής και περιβάλλοντος. Στον σχολιασμό της για τα 

δυο παραπάνω έργα, καθώς και ορισμένα ακόμα της ίδιας θεματολογίας, η Carolyn 

Lanchner στέκεται κι αυτή με την σειρά της, σε αρκετά σημεία, στην αίσθηση της 

ρευστότητας, «του θολώματος των ορίων της ταυτότητας» των εικονιζόμενων.
44

 Υπό 

το ίδιο σκεπτικό, τα έργα αυτά συγγενεύουν με τα λεγόμενα «μεταφυσικά 

πορτραίτα», κατά τον Clark V. Poling, αυτής της περιόδου, για τα οποία ο Masson 

έγραφε: «Ο άνθρωπος που απεικονίζεται… δεν είναι ένα άμεσο πορτραίτο… Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μια σύνθεση των τριών, λίγο ως πολύ, σταθερών 

θαμώνων του σπιτιού μου εκείνη την περίοδο – Μichel Leiris, Georges Limbour, και 

Roland Tual. Εμείς οι τέσσερις ήμαστε στενοί φίλοι· η εικόνα αναπαριστά ένα 
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φανταστικό άνδρα με τις αναμνήσεις του καθένα τους να εμπεριέχεται σε αυτόν».
45

 Ο τελευταίος μελετητής, αφιερώνει αρκετές γραμμές στην μελέτη του για να 

υποστηρίξει ότι η συντροφιά τους rue Blomet - αυτό το «χωνευτήρι φιλιών» με τα 

λόγια του Masson - αποτέλεσε ένα από τα «προπλάσματα» της μετέπειτα 

σουρεαλιστικής ομάδας, ιδιαίτερα όσο αφορά το «μοντέλο» της διανοητικής 

«συνάντησης» των μελών της: «"Συντροφικότητα", "συλλογικότητα", ήταν αυτό που 

βίωναν οι φίλοι αυτοί, που συναντιούνταν σχεδόν καθημερινά, περνώντας μαζί τα 

βράδια, πέφτοντας για ύπνο σε αχυρένια στρώματα. "Η μεγαλύτερη αδελφότητα και 

εμπιστοσύνη, ένωνε αυτούς τους νέους" έγραφε ο Limbour. Οι αναμνήσεις του 

Masson εμπεριείχαν και αυτό το σχόλιο: "Η σημασία που αποδίδαμε στη ψυχική ζωή 

και στις διασκεδάσεις… δεν μας απέτρεπε από το να ικανοποιούμε την ανάγκη μας 

για γνώση". Αυτή την γνώση την λάμβαναν, πάνω απ’ όλα, από τους "δημιουργούς  

νέων αξιών", τον Nietzsche και τον Dostoevsky. Η ομάδα εκπλήρωνε έτσι την 

έκκληση του Nietzsche, για μια συντροφιά, ως μέσο για την δημιουργία μιας 

επικοινωνίας, η οποία να σφυρηλατεί τόσο νέες αξίες, όσο και νέα ανθρώπινα όντα. 

[Ο Nietzsche] χαρακτήρισε τους αληθινούς φίλους, σαν κάποιους με μια 

"υπερχειλίζουσα καρδιά", αγωνιζόμενοι μαζί προς την ανθρώπινη τελειότητα, προς 

τον Ubermensch, τον "Υπεράνθρωπο"».
46

       

 Η μνεία του Poling σε μια διαδικασία απόκτηση γνώσης (υπό τη λογική της 

«δημιουργίας νέων αξιών»), μέσω της άμεσης κοινωνίας των ανθρώπων, μας φέρνει 

κοντά στη θέση του Raihan Kadri – όπως στοιχειοθετήθηκε εν συντομία στην 

εισαγωγή – αναφορικά με τον (νιτσεϊκό) φιλοσοφικό πεσιμισμό, ως την «μυθολογία» 

του ίδιου του σουρεαλισμού, την συστατική βάση της «επιστημολογίας» του. 

Συμφώνα με την επιχειρηματολογία του συγκεκριμένου μελετητή, η σουρεαλιστική 

στάση απέναντι στο ζήτημα της απόκτησης της γνώσης δεν συνίστατο σε μια 

διαδικασία απλής ανταλλαγής, ή μεταφοράς απόψεων από μια υποκειμενικότητα σε 

μια άλλη. Αντίθετα η γνώση, και κατ’ επέκταση η αλήθεια, αποτελούσε το προϊόν της 

οργάνωσης μια συγκεκριμένης αισθαντικότητας, το αποτέλεσμα της (σωματικής) 

συνάντησης των ατόμων, έτσι ώστε μέσα από την διαρκή αντιπαραβολή προοπτικών, 

να προκύπτουν νέες ερμηνείες του κόσμου, νέες αξίες: «O σουρεαλισμός τοποθέτησε 

τον εαυτό του στο τελευταίο άκρο του φιλοσοφικού πεσιμισμού, του οποίου η κίνηση 

τοποθετείται σε αντίθετη τροχιά, σε σχέση με την θέληση για την αλήθεια και τη 
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πίστη στην ουσία των πραγμάτων. Αυτό εμπεριείχε και το μυαλό το ίδιο – από ‘κει 

προέκυψε και η περιφρόνηση του για μια παγκοσμιοποιημένη ψυχολογία, που θα 

αναζητούσε να εγκαθιδρύσει νόρμες για την ανθρώπινη σκέψη. Πέρα από ότι 

υποτίθεται συνήθως, αυτό που συμβαίνει με τον σουρεαλισμό είναι [η πεποίθηση σε] 

μια περιγραφική υποκειμενικότητα, που οδηγεί σε μια περιγραφική δι-

υποκειμενικότητα, η οποία έβλεπε την αξία της, όχι σε ένα υποβιβασμό σε 

θεμελιώδεις ουσίες, αλλά στην επέκταση των λεπτομερειών που θα μπορούσαν να 

δοθούν σε ένα υποκείμενο, χωρίς ουσία το ίδιο». 
47

     

 Στο ιδιότυπο πορτραίτο Άνδρας σε εσωτερικό [εικ. 15], μια απόλυτη διαφάνεια 

κυβερνά το συνωστισμό των αντικειμένων, που διαπερνούν το ένα το άλλο, 

σβήνοντας πλήρως τα όρια που στοιχειοθετούν την αντικειμενική τους υπόσταση. Η 

μορφή στο κέντρο, πιθανή αναλογία του εσώτερου εαυτού, παρουσιάζεται διάτρητη 

από γεωμετρικά σχήματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, στο βαθμό που 

αποβάλλεται πλήρως κάθε κλασική ιδέα περί συνεκτικότητας. Όσο αφορά το ζήτημα 

της τεχνοτροπίας, είναι προφανές ότι ο Masson αξιοποιεί σε αυτήν εδώ την σύνθεση, 

όπως και σε πολλούς άλλους πίνακες της δεκαετίας του ‘20, την «κληρονομιά» του 

Αναλυτικού κυβισμού (στο πρότυπο του Juan Gris παραδείγματος χάρη), 

υιοθετώντας, πρωτίστως, την αισθητική της θραυσματικότητας, αλλά και τα κλασικά 

αντικείμενα των κυβιστικών νεκρών φύσεων, όπως το μαχαίρι. Τα λόγια του ίδιου 

ωστόσο, φανερώνουν τη διαφορετική «ψυχολογία» των δικών του έργων: «Αν 

κάποιος κοιτάξει κάποιους πίνακές μου από το 1923, η πρώτη εντύπωση είναι 

κυβιστική χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν αναπαριστά, στο σύνολό της, παρά μια ανάγκη 

για κάδρο: στο κέντρο του πίνακα λαμβάνει χώρα μια έκρηξη… χάρη στην παρουσία 

μιας φιγούρας που εκρήγνυται».
48

      

 Ένα ακόμα  από τα ιδιότυπα αυτά πορτραίτα του, είναι αυτό με τίτλο Άνδρας 

που κρατά ένα σχοινί [εικ. 16], όπου, παρόμοια με τον άνδρα στο εσωτερικό, 

λαμβάνει χώρα μια συγκέντρωση συμβόλων: η αιχμή ενός μαχαιριού είναι 

στραμμένη προς τη σάρκα του ψαριού, ενός ακόμα σύνηθες μοτίβου των νεκρών 

φύσεων, σχηματίζοντας ένα τρίγωνο με τα ζάρια που βρίσκονται δίπλα. Στο αριστερό 

μέρος του τραπεζιού, ένα παιχνίδι, γνωστό ως «bilboquet», φέρει το ίδιο νόημα με 

αυτό των ζαριών. Ο ήλιος στο δεξί πάνω άκρο μιμείται τη μορφή μιας λάμπας, 

χαμένη μέσα στην αποσπασματικότητα του αρχιτεκτονικού μοτίβου. Το πιο 

                                                           
47

 Raihan Kadri, ό.π., σελ. 62 
48

 André Masson (επιμ. Gilbert Brownstone), André Masson, Vagabond du surrealism, ό.π., σελ 26-27 



 

[33] 
 

αξιοσημείωτο στοιχείο ωστόσο, όπως φανερώνει και ο τίτλος, είναι η παρουσία του 

κρεμάμενου σχοινιού στην απέναντι πλευρά της λάμπας-ήλιου, καθώς και εκείνου 

που κρατά η φιγούρα με το δεξί της χέρι. Η διπλή του παρουσία μέσα στο ίδιο πίνακα 

φανερώνει τη διττή του σημασία, ως το μέσο με το οποίο μπορεί το άτομο να ξεφύγει 

από την «φυλακή» του, αλλά και να κρεμαστεί. Το γεγονός ότι η έξοδος από το μέρος 

που βρίσκεται εγκλωβισμένο, υπονοεί τη διαδικασία της ανάβασης, επικυρώνει την 

ταύτιση του χώρου εγκλεισμού με ένα υπόγειο/χαράκωμα.    

 Υπό το φως αυτή της γνώσης, προκύπτει εύλογα η υπόθεση ότι η διαφυγή του 

ατόμου, χρησιμοποιώντας το σχοινί, δεν αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους των 

πιθανοτήτων, αλλά βρίσκεται και στο «χέρι» του. Ο Poling φαίνεται να καταλήγει σε 

ανάλογα συμπεράσματα: το μαχαίρι που στρέφεται ενάντια στην τρωτή σάρκα του 

«φαλλικού ψαριού», εκφράζει ταυτόχρονα τη θέληση του ατόμου (ως εκδήλωση 

«ανδρισμού», προσθέτω) να παλέψει για την ελευθερία του, καθώς και τον 

ελλοχεύοντα κίνδυνο μιας καταστροφικής αποτυχίας. Η φλόγα που κρατά με το 

αριστερό του χέρι, όπως και στην περίπτωση των «Καπνιστών», δηλώνει την ελπίδα 

του για μια θετική λύση σε αυτόν τον κυριολεκτικό/μεταφορικό αγώνα, που δεν 

πρέπει να σβήσει.
49

   

*** 

Το  Φεβρουάριο του 1924 ο Masson πραγματοποιεί την πρώτη προσωπική του 

έκθεση στην Galerie Simon του Daniel-Henry Kahnweiler, με τον οποίο είχε συνάψει 

συνεργασία ήδη από τα τέλη του 1922. Ανάμεσα στα 53 έργα που εκτέθηκαν εκεί, 

συμπεριλαμβανόταν και το έργο Τα τέσσερα στοιχεία [εικ. 17], το οποίο απέκτησε τη 

φήμη του «πρώτου σουρεαλιστικού του πίνακα», έπειτα από την αγορά του από τον 

Breton. Ο τελευταίος, θα επισκεφτεί τη συντροφιά της rue Blomet τον Σεπτέμβριο 

του ίδιου χρόνου, εγκαινιάζοντας μια πορεία πρόσμιξης της ομάδας με αυτήν της rue 

Fontaine, καθώς και τη σταδιακή εισχώρηση του Masson στον «επίσημο» 

σουρεαλιστικό κύκλο.
50

 Εστιάζοντας στον πίνακα, όπως φανερώνει ο τίτλος, 

εικονογραφούνται τα τέσσερα φυσικά στοιχεία: γη, νερό, φωτιά και αέρας, υπό τη 

μορφή ενός πορτοκαλιού, ενός ψαριού, της φλόγας ενός κεριού, κι ενός πτηνού, 
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αντίστοιχα.
51

 Η σύνθεση αυτή παραπέμπει στη σύλληψη ενός ενοποιημένου 

σύμπαντος, όπου «η φωτιά είναι ως προς τον κόσμο, αυτό που, ως προς την 

ανθρώπινη ζωή, είναι το ποτάμι· μεταβάλλονται και τα δυο ακατάπαυστα μέσα στη 

μονιμότητα του γίγνεσθαι του είναι», με τα λόγια του Κώστα Αξελού. Πρόκειται για 

τη «διδασκαλία» του Ηράκλειτου, με την οποία ο Masson είχε έρθει σε επαφή μέσω 

του Nietzsche. Ο Αξελός συνεχίζει: «Μετατροπές της φωτιάς: πρώτα θάλασσα, και το 

μισό της θάλασσας γη, το άλλο μισό σίφουνας… Διαχέεται η θάλασσα και φτάνει στο 

ίδιο μέτρο της αναλογίας που ίσχυε πριν γίνει γη (απ. 31). Η φωτιά ζει το θάνατο της 

γης κι ο αέρας ζει το θάνατο της φωτιάς, το νερό ζει το θάνατο του αέρα,  και η γη 

του νερού (απ. 76)».
52

  Όπως θα γίνει φανερό κατά την εκδίπλωση της παρούσας 

μελέτης, αφθονούν οι αναφορές και οι υποδείξεις της σημασίας που έφερε η 

φιλοσοφία του Ηράκλειτου, τόσο για το έργο του Masson, όσο και για τον 

σουρεαλισμό γενικότερα.
53

        

 Για την ώρα, θα εστιάσω σε ένα άλλο στοιχείο: κατά την περιγραφή του ίδιου 

πίνακα, στο κείμενο του «Η γη», ο Michel Leiris έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, και για 

μια αναλογία μεταξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, η οποία αποτυπωνόταν στη 

σχηματική ομοιομορφία της σφαίρας, ως «ουράνιου σώματος», και ως επίγειου 

καρπού: «Η σφαίρα και το φρούτο συνθέτουν αμφότερα αυτό που γνωρίζουμε για τη 

γη: το στίγμα των παγκόσμιων χαρτών και των βιβλίων της κοσμογραφίας, της 

υπαίθρου με τα χωράφια και τα περιβόλια· ουράνιο σώμα ή μαυρόχωμα, ανάλογα με 

την κλίμακα που υιοθετούμε». Πριν προβούμε σε μια διερεύνηση της σημασίας μιας 

τέτοιας θέασης του φυσικού κόσμου-σύμπαντος στο έργο του Masson, οφείλουμε να 

επιστήσουμε την προσοχή στη γυναικεία σιλουέτα πίσω από τη φλόγα του κεριού, 

την οποία ο Leiris περιέγραφε ως «την απομακρυσμένη σιλουέτα ενός ποθητού 

αντικειμένου».
54

 Πρόκειται για την ίδια σιλουέτα που σχηματίζεται υπαινικτικά στο  
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1974, σελ. 114-115 
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βάζο/κανάτα, στο κάτω δεξί άκρο των «Καπνιστών»: δίπλα της, το ανδρικό μόριο 

που «εμπεριέχεται» σε ένα χαμηλό ποτήρι, «στάζει» το γονιμοποιό σπέρμα του. 

Ορισμένες φορές ωστόσο, εμφανίζεται με ένα πιο έκδηλο τρόπο, ως ένα από τα 

στοιχεία μιας νεκρής φύσης [εικ. 18].  Στο έργο Το σχοινί [εικ. 19], η μια από τις 

άκρες του φαίνεται να ξεκινά (ή να καταλήγει) στον γυναικείο κορμό.   

 Οι παρατηρήσεις αυτές, μου δίνουν την απαραίτητη λαβή για την πρόταση 

ενός ερμηνευτικού σχήματος, τοποθετούμενο σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ιστορίας, το 

οποίο φιλοδοξώ να επεκτείνω στις επόμενες ενότητες, με κορύφωση τη μελέτη της 

σειράς των Σφαγών: με μια πιο λογοτεχνική διατύπωση, προτίθεμαι να 

επιχειρηματολογήσω υπέρ του ότι, ο αγώνας για την διαφυγή από το υπόγειο/φυλακή 

των έργων του Masson, συνδέεται με άγχη και αγωνίες στο επίπεδο των έμφυλων 

σχέσεων, κι ότι η περιθωριακή, σχεδόν παρακμιακή ατμόσφαιρα στα έργα του, δεν 

ήταν ξένη σε μια γενικότερη ρητορική της εποχής περί «παρακμής» του δυτικού 

πολιτισμού - παράγωγο εν μέρει του Α'Π.Π. - που είχε γνωρίσει ευρεία διάδοση, με 

έργα όπως αυτό του Oswald Sprengler Η παρακμή της Δύσης (1918). Στο ίδιο 

ακριβώς πλαίσιο, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ρητορικής, ήταν η 

επικέντρωση στο ζήτημα των έμφυλων σχέσεων. Για του λόγου το αληθές, ανάμεσα 

στις φωνές που διακήρυτταν την καθοδική πορεία του μεταπολεμικού κόσμου, ήταν 

και αυτή του λογοτέχνη Pierre Drieu la Rochelle, που περιέγραφε το αντίκτυπο των 

αλλαγών που είχε επιφέρει ο πόλεμος, ως εξής: «Αυτός ο πολιτισμός δεν είχε πια 

ρούχα, ούτε εκκλησίες, ούτε παλάτια, όχι πια θέατρα, πίνακες, βιβλία, μα ούτε και 

φύλα».
55

 Αναμφισβήτητα, το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στα παραπάνω λόγια, είναι 

το γεγονός ότι ο Drieu la Rochelle συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στα στερεοτυπικά, 

απαραίτητα συστατικά μιας πολιτισμένης κοινωνίας, κι ένα παγιωμένο, «συμπαγές» 

καθεστώς έμφυλων προσδιορισμών.       

 Οφείλω να σημειώσω εδώ, ότι το ερμηνευτικό αυτό σχήμα που θα ξεδιπλώσω 

στη συνέχεια, αντλεί, κατά ένα μεγάλο μέρος, την έμπνευσή του από την μελέτη της 

Amy Lyford, με τίτλο Surrealist Masculinities, Gender Anxiety and the Aesthetics of 

Post–World War I Reconstruction in France (2007), η οποία απασχολείται εκτενώς 

με αυτό το ερευνητικό ζήτημα. Παραθέτω εδώ την ανάλυση της Lyford για μια 

συγκεκριμένη φωτογραφία του André Kertész [εικ. 20], η οποία, κατά τη γνώμη μου, 

είναι ικανή να καταδείξει επαρκώς την κατεύθυνση της έρευνάς της: ένας 
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ακρωτηριασμένος άντρας, πιθανότατα βετεράνος του πολέμου, έχει στήσει τον πάγκο 

του μπροστά από τη στάση του metro, προσπαθώντας να κερδίζει τα προς το ζην, 

πουλώντας λουλούδια. Την ίδια στιγμή, μια «μοντέρνα γυναίκα», όμοια με 

επιχειρηματία καθώς κρατά ένα χαρτοφύλακα, κατευθύνεται ανεμπόδιστη προς τις 

υπόγειες σκάλες. Στην «ιπποτική» κίνηση της προσφοράς ενός μπουκέτου 

λουλουδιών από τον πωλητή, εκείνη δεν απαντά παρά με αδιαφορία. Η σημειολογία 

αυτής της φωτογραφίας είναι ξεκάθαρη: η ακούσια παρωδία αυτού του 

πατροπαράδοτου τύπου αντρικού φλερτ σε μια γυναίκα, συμβολίζει μια γενικότερη 

αναταραχή των έμφυλων κοινωνικών ρόλων. 
56

    

 Ταυτόχρονα, αν κάτι είναι περισσότερο έκδηλο απ’ όλα εδώ, αυτό είναι η 

τρωτότητα και η «ανεπάρκεια» του ακρωτηριασμένου άντρα, μπροστά σε αυτή την 

ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα, αν λάβουμε υπόψη μάλιστα και την αντιπαραβολή 

του «ελαττωματικού» σώματός του, με αυτό του αρτιμελή διαβάτη στο πάνω 

αριστερό άκρο. Η Lyforf γραφει: «Το έντονο κι ωστόσο αιχμηρό περιεχόμενο αυτής 

της φωτογραφίας, υποδεικνύει ότι o Kertesz αντιμετώπιζε τους δρόμους του 

Παρισιού σαν πεδία μάχης, στα οποία οι άνθρωποι μάχονταν επί της [επιθυμητής] 

φύσης της κοινωνικής ταξης, συμπεριλαμβανομένου και του αν οι σεξουαλικές 

ταυτότητες θα έπρεπε ή όχι, να συμμορφωθούν με τα παραδοσιακά μοντέλα της 

ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας. Ακριβώς λόγω της, ευρέως σχολιαζόμενης, 

φυσικής της εμφάνισης - λεπτή, κοντοκουρεμένη και ευκίνητη - η μοντέρνα γυναίκα, 

παρόμοια με τον ακρωτηριασμένο άντρα, ενσάρκωνε μια κοινωνία σε διαρκή ροή. Σε 

μια εποχή όπου πολλοί άντρες έχασαν την οικονομική και την οικονομική κυριότητα, 

μαζί μετά πόδια ή τα χέρια τους, η παρελαύνουσα, γεμάτη-αυτοπεποίθηση garçonne, 

επιδείκνυε ότι κι εκείνη επίσης, είχε αλλάξει. Σε αυτό το νέο κόσμο, η μοντέρνα 

γυναίκα κέρδιζε κοινωνική και σεξουαλική ελευθερία, υπό το κόστος των 

παραδοσιακών ετεροφυλοφιλικών σχέσεων, ειδικά επειδή οι νέες τους ταυτότητες 

πρότειναν εξίσου την μεταμόρφωση της αρρενωπότητας.»
57

  

 Πράγματι, η γαλλική κοινωνία πριν το 1914 ήταν δομημένη πάνω σε ένα 

σαφή διαχωρισμό των κοινωνών ρόλων των δυο φύλων, κάτι που μεταβλήθηκε ριζικά 

μετά τον πόλεμο, υπό το βάρος των νόμων της οικονομίας. Η έλλειψη ανδρών στα 

αστικά, βιομηχανικά κέντρα, επέβαλλε στις γυναίκες να βγουν από το στενό οικιακό 
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χώρο και να αναλάβουν εργασίες που θεωρούνταν ως τότε παραδοσιακά αντρικές. Οι 

νέες αυτές εξελίξεις προώθησαν και την ανάδυση του μοτίβου της «μοντέρνας 

γυναίκας», γνωστή και ως la garçonne, που στο συλλογικό (αντρικό) ασυνείδητο, 

έτεινε να αντικαταστήσει την κοινωνική λειτουργία του άντρα, υιοθετώντας μάλιστα 

την εμφάνιση και τους τρόπους συμπεριφοράς του. 
58

    

 Έτσι, για τον «βασανισμένο poilu», που επέστρεφε από το μέτωπο με την 

προσδοκία να επανέλθει σε μια κατάσταση σταθερότητας, το πεδίο των έμφυλων 

σχέσεων είχε καταστεί το πιο αντιπροσωπευτικό μέσο ώστε να συνειδητοποιήσει ότι 

ο προπολεμικός κόσμος είχε παρέλθει οριστικά. Σε μια διαυγή μελέτη της γαλλικής 

λογοτεχνίας της δεκαετίας 1917-1927, η Mary Louise Roberts αναδεικνύει τον τρόπο 

με τον οποίο αποκρυσταλλώθηκαν στη φόρμα του μυθιστορήματος (την πλέον 

κατάλληλη για ελεύθερη συναισθηματική έκφραση) οι ανδρικές ανησυχίες απέναντι 

σε αυτή τη μεταβολή των κοινωνικών ρόλων, εντός και εκτός της οικίας. Οι 

ανησυχίες αυτές εκδηλώνονταν άλλοτε με τη μορφή παράθεσης πραγματικών 

περιστατικών που μαρτυρούσαν την αλλαγή, κι άλλοτε με μια ηθελημένη 

διαστρέβλωση ή ελλιπή παράθεση τους, που φανέρωνε το φίλτρο των προσδοκιών 

(και των απογοητεύσεων) μέσα από το οποίο προσλάμβαναν την πραγματικότητα. 

 Για παράδειγμα, στο πολεμικό «best seller» του Henri Barbusse «Η φωτιά» 

(1916)  λαμβάνει χώρα ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ του «μετώπου του πολέμου» 

και «μετώπου του σπιτιού», με το μεν να αποτελεί τον κόσμο των ανδρών, και το δε 

των γυναικών, αντίστοιχα. Σε μια από τις σκηνές του μυθιστορήματος, ένας 

βετεράνος ξεσπά την οργή του απέναντι σε μια γυναίκα που αναρωτιέται για το πόσο 

όμορφα θα πρέπει να ήταν να παρελαύνει κανείς στο μέτωπο, αναφωνώντας ότι μια 

τέτοια εικόνα θα προσιδίαζε «με αγελάδες που βαδίζουν χαρωπές προς το σφαγείο». 

Η γυναικεία άγνοια για την κατάσταση στις πρώτες γραμμές του πολέμου, εν πολλοίς 

δικαιολογούμενη λόγω της αυστηρής λογοκρισίας που επέβαλλαν οι γαλλικές αρχές 

στα νέα που έφταναν από τον πόλεμο, μεταφράζεται εδώ από τον βετεράνο 

στρατιώτη σαν δείγμα αχαριστίας και μη αναγνώρισης της προσφοράς του στην 

πατρίδα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αναγνώριση της συνεισφοράς του στην πολεμική 

νίκη, αποτελούσε κι ένα κριτήριο επαλήθευσης της αρρενωπότητάς του, εφόσον, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο πόλεμος νοούνταν και σαν ένα «τεστ ανδρισμού».
59

 Στα μάτια του άντρα στρατιώτη, η συμβολή σε αυτήν την επαλήθευση ήταν 
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ένα από τα «γυναικεία καθήκοντα»: «Σε έναν πόλεμο όπου οι συμμετέχοντές του 

μεταμορφώνονται  σε  ανώνυμους αριθμούς, το πολιτικό καθήκον των γυναικών ήταν 

να επιβεβαιώσουν την προσωπική ταυτότητα του στρατιώτη, μέσα απ' τη δική τους 

ολική αυταπάρνηση. Επιπροσθέτως, με το να επιμείνουν στη συμβατική γυναικεία 

συμπεριφορά – ολική αυταπάρνηση για χάρη των άλλων – επιβεβαίωναν εκ νέου την 

αρρενωπότητα του συζύγου». Τα δίπολο μεταξύ της καλής συζύγου, που περιμένει 

καρτερικά τον στρατιώτη (ή του μοτίβου της «αγίας νοσοκόμας» που απαρνείται τη 

ζωή της για να περιθάλπει τραυματίες στο μέτωπο), και της «μοντέρνας» γυναίκας, 

που διασκεδάζει σε ένα «έρημο από συζύγους Παρίσι», θα εμφανιζόταν σε διάφορες 

παραλλαγές στα λογοτεχνικά έργα της περιόδου, όπως στο «Ο Ξύλινος σταυρός» του 

Roland Dorgelès ή στο «Διάβολος στο κορμί» του Raymond Radiguet. 
60

   

  Ακόμα, όπως σημειώνει ο Marc Roudebush, η προτίμηση του όρου 

«υστερία» ή πολλές φορές «ανδρική υστερία» αντί του shell shock για να περιγράψει 

ανάλογες περιπτώσεις μετατραυματικού στρες, στη Γαλλία, έθετε ξεκάθαρα ένα 

ηθικολογικό, πολιτικοκοινωνικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των 

ψυχιατρικών/ψυχολογικών ζητημάτων, αφού υπονοούσε την εξάπλωση μιας 

παραδοσιακά «γυναικείας ασθένειας» (οι εμβριθείς μελέτες του νευρολόγου Jean-

Martin Charcot πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είχαν συμβάλει σε αυτήν την 

κατηγοριοποίηση) στο αντρικό πληθυσμό. 
61

 Επίσης, ένα ισχυρό κίνημα υπέρ της 

τεκνοποιίας, ως προσπάθεια αντιστάθμισης των απωλειών του πολέμου σε «αντρικό 
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 Η γυναικεία απιστία που περιγράφεται στο τελευταίο, του οποίου η δημοσίευση προκάλεσε σάλο 
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 Σε δεύτερο επίπεδο, οι θεραπευτικές μέθοδοι που είχαν υιοθετηθεί από τους νευρολόγους και τους 

ψυχιάτρους, έτειναν να αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες που παρουσίαζαν τα συμπτώματα του 

λεγόμενου shell sock, ως πιθανούς απατεώνες («embusqués») που προσποιούνταν ώστε να αποφύγουν 

το στρατιωτικό καθήκον. Στις περιπτώσεις που ο στρατιώτης «ξεσκεπαζόταν» ως «simulateur», έφερε 

το στίγμα του «ανέντιμου άνδρα», του οποίου το πρότυπο προσιδίαζε στην εικόνα της αχάριστης 

«μοντέρνας γυναίκας», που διασκέδαζε την ώρα που ο ηρωικός poilu θυσιαζόταν στο μέτωπο. Marc 

Roudebush, «A Battle of Nerves: Hysteria and Its Treatments in France During World War I», στο 

Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, επιμ. Mark S. 

Micale & Paul Lerner, Cambridge University Press, Canbridge, 2001, σελ. 263-267  
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δυναμικό» (μεταφραζόμενο και ως εργατικό δυναμικό), καθιστούσε την ιδέα της 

γονιμότητας υπό  «κρατική μέριμνα». 
62

      

 Δεδομένων όλων των παραπάνω πληροφοριών, προτείνω μια διερεύνηση των 

αιτιών της παρουσίας μιας «εύθραυστης ταυτότητας» στα έργα του Masson, υπό  το 

ερμηνευτικό πλαίσιο της ιδέας ενός κατακερματισμένου (αντρικού) σώματος-εαυτού, 

ως απόρροια της σύγχυσης που είχε προκαλέσει η αποσταθεροποίηση του 

παγιωμένου καθεστώτος έμφυλων σχέσεων. Όπως σημείωσα και πρωτύτερα, η 

προσέγγιση αυτή είναι επηρεασμένη από την αντίστοιχη της Amy Lyford, η οποία 

φαίνεται να συμπυκνώνεται στα εξής λόγια: «Σε αντίθεση με παρόμοιες προσπάθειες 

να κρύψουν την ανδρική αδυναμία, οι σουρεαλιστές συγγραφείς και καλλιτέχνες 

επέκτειναν τις μετατοπίσεις του πολέμου, με το να απεικονίζουν την σωματική και 

ψυχολογική ρήξη, το άγχος και το τραύμα στο έργο τους. Αντί να υποκρίνονται ότι το 

τραύμα δεν υπήρχε, ή ότι είχε διαγραφεί από τις εθνικές προσπάθειες της 

ανοικοδόμησης, οι σουρεαλιστές δημιούργησαν μια αισθητική που έδινε έμφαση 

στην κοινωνική αποσύνθεση και καταστροφή. Και το έκαναν αυτό, ενσωματώνοντας 

αναφορές από παραμορφωμένα, ακρωτηριασμένα και ευνουχισμένα ανδρικά σώματα 

στα έργα τους».
63

          

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ιδέα αυτή του «ακρωτηριασμένου εαυτού» θα 

μπορούσε, με ένα εύλογο τρόπο, να συνδυαστεί με τις, φροϋδικής εμπνεύσεως, 

θεωρίες των Hal Foster και David Lomas (οι οποίες θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα 

στο τελευταίο κεφάλαιο) περί της γέννησης και της διαχείρισης των ψυχικών 

τραυμάτων - διαμέσου του σχήματος της «ψυχαναγκαστικής επαναληπτικότητας», 

όπως θα γίνει φανερό - και του πώς αυτές οι διαδικασίες μπορούν να ανιχνευθούν στο 

έργο των σουρεαλιστών. Η ίδια η Αmy Lyford φαίνεται ενήμερη, και πιθανότητα 

εξίσου επηρεασμένη, από τέτοιου είδους ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, όταν 

διατυπώνει τα εξής ερωτήματα, με βάση ορισμένες απόψεις της Ruth Leys:  

Όπως η ιστορική ψυχολόγος Ruth Leys προτείνει στο έργο της, αναφορικά με τη 

φύση του τραύματος και την θεραπεία του, η τραυματική εμπειρία επιτάσσει μια 

συγκεκριμένη απάντηση από αυτούς που τη βιώνουν.  Όταν ένα υποκείμενο βιώσει ένα 

τραυματικό γεγονός, μια οδός για να εξάγει νόημα από αυτή την εμπειρία, είναι να την 

επαναλάβει: το να ενσωματώσεις την εμπειρία μέσα στη σάρκα είναι ένας τρόπος να 
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διαχειριστείς το τραύμα. Η Leys υποστηρίζει ότι το ψυχικό τραύμα "περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο είδος συστήματος μνήμης, το οποίο, κατά την απουσία της πρόσληψης 

των αντικειμένων, εγγράφει το τραύμα.. "σωματικά". παρά διαμέσου συμβολικών 

αντικατάστατων και αναπαραστάσεων", Το τραύμα βιώνεται εσωτερικά, και 

κλειδώνεται έτσι στην σάρκα κάποιου. Η "τραυματική μνήμη", καταλήγει, γίνεται έτσι 

"ενσαρκωμένη μνήμη.., που μπορεί να βιωθεί μονάχα υπό το καθεστώς της 

επανάληψης, ή της πράξης στο παρόν, όχι με την λογική της συνειδητής ανάμνησης. 

[..] Με το να επαναλαμβάνουν τον ακρωτηριασμό, τα σώματα που θεωρούμε 

ως ουσιωδώς σουρεαλιστικά, μεταμορφώνουν την ανθρώπινη φιγούρα σε μια σαρκική 

«ένδειξη» της τραυματικής εμπειρίας. Αν το ψυχικό τραύμα είναι ενσωματωμένο στα 

σώματα των ανθρώπων, όπως υποστηρίζει η Leys, θα μπορούσαν οι σουρεαλιστικές 

εικόνες ακρωτηριασμένων μελών να μεταφέρουν την τραυματική εμπειρία σε ένα 

σουρεαλιστικό αντικείμενο, ενεργοποιώντας έτσι τον κάτοχο να κυριαρχήσει πάνω στο 

τραύμα μέσω μια οπτικής εμπειρίας; Ερευνούν ίσως οι αρτιμελής Breton και Aragon τη 

βία του πολέμου στην τέχνη τους, με το να  επαναλαμβάνουν τις παραβιάσεις που είχαν 

δει στα σώματα άλλων ανθρώπων; 
64

 

 

Σε αυτό το σημείο δύναται να αποκαλυφθεί η δεύτερη σημασία που κατέχει το 

ρόδι στους πίνακες του Masson, που, κατά την Carolyn Launcher, δεν είναι άλλη από 

την εικονογραφική ομοιότητά του με τη γυναικεία μήτρα, λειτουργώντας έτσι σαν 

διπλό σύμβολο θανάτου και γονιμότητας. Η ιδιότητα του επίσης ως φρούτο που 

«ματώνει», φέρει μια προφανή αναλογία με την εμμηνόρροια.
65

 Η εμφάνισή του 

στους πίνακες της δεκαετίας του '20, σε συνδυασμό με την παρουσία ενός γυναικείου 

σώματος, θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργεί ως ένδειξη της «έκρηξης» των 

σεξουαλικών ανησυχιών και το ρήγμα στο ακλόνητο «οικοδόμημα του αντρισμού» 

που επέφερε ο πόλεμος. Στο πίνακα Γυμνά και αρχιτεκτονική [εικ. 21], η 

σκιαγράφηση του ερωτικού εναγκαλισμού μιας αντρικής και μιας γυναικείας μορφής 

επιτυγχάνεται μέσω της «αιμάτινης» γραμμής ενός ροδιού που έχει διαλυθεί σε 

κομμάτια, όπως ακριβώς μια χειροβομβίδα. Σε δεύτερο επίπεδο, η απεικόνιση αυτού 

του ερωτικού στιγμιότυπου ως ένα είδος πλέγματος γραμμών, απηχεί στους 

πειραματισμούς του Masson με τον αυτοματισμό, που είχαν ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή ενός ευμεγέθους όγκου σχεδίων, ανάμεσα στο 1924 και το 1927.  
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 To προπαρασκευαστικό σχέδιο για τον πίνακα Γυμνά και Αρχιτεκτονική [εικ. 

22], που δομείται στη γλώσσα του αυτοματισμού, φαίνεται να αποτελεί μια μίξη του 

ερωτικού εναγκαλισμού του τελικού πίνακα, με τη μορφή του «κοιμώμενου» που 

απεικονίζεται στον ομώνυμο πίνακα του Masson [εικ. 23]. Η κωματώδης κατάσταση 

του γερμένου στο τραπέζι άντρα, μια έμμεση αναφορά σε καταστάσεις ύπνωσης, 

ορίζει τη νεφελώδη ατμόσφαιρα του πίνακα: το αριστερό χέρι, που κρατά ένα πριόνι, 

φαίνεται να έχει, παραδόξως, αποκρυφτεί πίσω από τη διαφάνεια του ποτηριού, 

υποδηλώνοντας μια εξαΰλωση της μορφής, μια κατάσταση «ονειρικής μίξης» με το 

περιβάλλον. Μιλώντας άλλωστε για τις νεκρές φύσεις του πρώτου μισού της 

δεκαετίας του ’20, ο Masson δήλωνε ότι «αυτή η διαφάνεια ήταν το αληθινό θέμα 

αυτών των πινάκων».
66

            

 Μια αντίστοιχη αδιάλειπτη «ροή» μεταξύ της φιγούρας και της 

αρχιτεκτονικής που την περιβάλλει, ειδοποιό στοιχείο των αυτόματων σχεδίων του 

Masson, εντοπίζεται και στον πίνακα Οι φεγγίτες (του υπογείου) [εικ. 24], όπου η 

ανθρώπινη παρουσία έχει περιοριστεί σε ένα σχηματικό κεφάλι που «πλέει» σε ένα 

αρχιτεκτονικό λαβύρινθο γωνιών και επιφανειών. Δίπλα του ένα φρούτο, που φέρει 

μέσα του το στρογγυλό ωάριο, θα μπορούσε ν’ ανακαλεί συνειρμικά την πνευματική 

καρποφορία. Σύμφωνα με τον David Lomas, το σχοινί που ξετυλίγεται από το κεφάλι 

της φιγούρας και χάνεται στο απροσδιόριστο περιβάλλον, φανερώνει την γοητεία που 

ασκούσαν στον Masson τα χαρακτικά της σειράς των Φανταστικών Φυλακών 

(Carceri d'invenzione) του Giovanni Battista Piranesi. Η αποπροσανατολιστική 

ατμόσφαιρα που προκύπτει από τους δαιδαλώδεις διάδρομους που εικονογραφεί στα 

σχέδια του ο Ιταλός καλλιτέχνης - κάποιων χώρων ως «όνειρο μιας υπόγειας 

αρχιτεκτονικής, δυσανάλογης στις διαστάσεις και τους πολλαπλασιασμούς της», 

όπως έγραφε ο Henry Charles Puech σε ένα άρθρο στο περιοδικό Documents -  

φαίνεται να έχει ως μοναδικό στόχο να οδηγήσει τον παρατηρητή σε μια κατάσταση 

ιλίγγου. Τα σχοινιά που κρέμονται από ξύλινες δοκούς, χωρίς κάποια φανερή 

πρακτική χρησιμότητα, σε πάμπολλα από αυτά τα σχέδια, λειτουργούν σαν ένα είδος 

μίτου της Αριάδνης που επιτρέπει την είσοδο στον αχανή λαβύρινθο της 

αρχιτεκτονικής.
67

          

 Επίσης κατά τον Lomas, τα σχέδια αυτά του Piranesi έχουν πολλάκις 
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ερμηνευτεί ως μια οπτική αναλογία της σύγχυσης και της αποσπασματικότητας που 

επικρατεί στο επίπεδο του υποσυνείδητου και κατ’ επέκταση στον κόσμο των 

ονείρων, σύμφωνα με τη φροϋδική θεωρία. Αν και πολύ αργότερα διατυπωμένη, η 

εξομοίωση του μίτου της Αριάδνης στον κρητικό μύθο του  Μινώταυρου, με το 

«κουβάρι» των εντοσθιών που εδράζεται στις εσωτερικές κοιλότητες τους σώματος 

(Νέες Εισαγωγικές Ομιλίες για την Ψυχανάλυση, 1936), βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια 

με την επονομαζόμενη «έμμονη των εντοσθίων» που εξέφραζαν τα αυτόματα σχέδια 

του Masson, όπως δήλωνε ο ίδιος: «Αυτές οι εικόνες, σχεδόν κατά κανόνα 

λαβυρινθώδεις, παρουσιάζουν το σώμα ξεκοιλιασμένο, με τα πεπτικά όργανα σε 

έκθεση. Αυτή η εμμονή με τα εντόσθια ήταν κεκαλυμμένη από τη συμβολική 

αντικατάσταση ενός ανοιχτού φρούτου, όταν αφορούσε την περίπτωση γυναικείων 

φιγούρων».
68

            

 Η επιφάνεια του πίνακα σαν ανοιγμένη κοιλιά σε τραπέζι χειρουργείου στο 

έργο Το νεκρό πουλί/Γέννηση των Πουλιών [εικ. 25] (του οποίου ο τίτλος παραπέμπει 

στο θέμα αρκετών νεκρών φύσεων) καθώς και ο πίνακας Η πανοπλία [εικ. 26]  

φαίνεται να εικονογραφούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παραπάνω σχόλιο του 

καλλιτέχνη. Όσο αφορά τον πρώτο, παράλληλα με την ιδέα ενός στομαχιού που 

προσφέρει σε ανοιχτή θέα το εσωτερικό των εντοσθίων του, σχηματίζει κανείς την 

εντύπωση ενός αιδοίου, του οποίου τα χείλη συγκρατούν δυο χέρια, καθώς και την 

εικόνα μιας τρύπας στο έδαφος, που αποκαλύπτει την έντονη δραστηριότητα που 

συμβαίνει στα έγκατά της γης. Οι τρεις αυτές εντυπώσεις εφάπτονται η μια πάνω 

στην άλλη, αναδεικνύοντας μια αλληλεξάρτηση, η οποία πιθανώς οφείλεται 

παράλληλα και σε μια ευρύτερη θεωρητική σύλληψη. 
69

 Το χέρι στο πάνω αριστερό 

άκρο, που κρατά στη φούχτα του ένα νεογέννητο περιστέρι, αντισταθμίζει την 

παρουσία του νεκρού πτηνού στο κάτω δεξί άκρο, δικαιολογώντας την διπλή 
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ονομασία του πίνακα. Στον έτερο πίνακα, με τίτλο H Πανοπλία,  η «φαλλική φλόγα 

του κεριού», κατά την Carolyn Launcher (την οποία βλέπουμε να καίει στην άκρη 

του σκοινιού στον πίνακα Το στέμμα [εικ. 27]), σε συνδυασμό με την κόκκινη γραμμή 

που ρέει από το ρόδι στο φύλο του γυναικείου κορμού, υπογραμμίζουν τη 

σεξουαλική φόρτιση των έργων αυτών.
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 Συνεχίζοντας με την προσέγγιση του Lomas, η σαγήνη που ασκούσε ο 

εσωτερικός κόσμος του σώματος στον Masson, με όλες τις συνδηλώσεις της 

ρυπαρότητας και της υλικότητας που συνεπαγόταν, αποτελεί και την πιο έκδηλη 

απόδειξη του βαθμού απόκλισης από την ιδεολογία του ρεύματος του πουρισμου 

(purisme), του οποίου την καλλιτεχνική τεχνοτροπία έδειχναν να μιμούνται έργα 

όπως «Το σχοινί».
71

 Το ρεύμα του πουρισμού, αυστηρά δεμένο στο μεταπολεμικό 

δόγμα της «επιστροφής στην τάξη», μετέφερε ουσιαστικά στο επίπεδο της αισθητικής 

μια διαφορετική εκδοχή της έννοιας του αυτοματισμού από αυτή των σουρεαλιστών, 

νοούμενη υπό τους όρους της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής, στο πρότυπο του 

αμερικάνικου «τεϊλορισμού». Η επιλογή αυτή υπαγορευόταν από το ιδεολογικό 

σχήμα της ανοικοδόμησης των καταστροφών που επέφερε ο πόλεμος. Η πίστη αυτή 

στην ανάγκη μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης, συνοδευόταν από μια ρητορική 

περί «καθαρών» σωμάτων, στιβαρών στην περίπτωση των αντρών, γόνιμων και 

υγειών στην περίπτωση των γυναικών, τα οποία ήταν επιφορτισμένα να φέρουν, 

μέσω της ευρωστίας τους, την αποστολή της ανοικοδόμησης εις πέρας.
72

  

 Η μεταπολεμική ωστόσο πραγματικότητα, βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με 

αυτές τις προσδοκίες: οι ορδές των τραυματισμένων και ακρωτηριασμένων αντρών 

που επέστρεφαν από το μέτωπο, γνωστοί με τον όρο gueules cassées, πρόδιδαν 

εξίσου, στο επίπεδο της ψυχολογίας, μια διάχυτη αίσθηση περί «διαμελισμένων 

προσωπικοτήτων». Ο ίδιος ο Masson, ενθυμούμενους τις δικές τους εμπειρίες από το 

μέτωπο, σημείωνε: «Ένα πόδι μέσα σε μια μπότα δεν ήταν πιο τρομακτικό από τα 

συντρίμμια που έστρωναν το πεδίο της μάχης, μετά από μερικούς μήνες επίθεσης. 
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Γίνονταν αντικείμενα, όπως τα κατεστραμμένα συρματοπλέγματα»
 73

 Ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα στοιχεία που περιλαμβάνει η Amy Lyford στη μελέτη της, αφορά το 

μουσείο το οποίο στεγαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Val-de-Grâce, στο οποίο 

είχαν κάνει την πρώτη τους συνάντηση το Σεπτέμβριο του 1917 οι Breton και 

Aragon, εκτελώντας τη θητεία τους ως στρατιωτικοί γιατροί (κι από το οποίο είχε 

περάσει και ο Masson, μετά τον τραυματισμό του στον πόλεμο), μπορούσε κανείς να 

δει γύψινα εκμαγεία που έδειχναν τα αποτελέσματα εγχειρήσεων αποκατάστασης 

τραυμάτων. Οι εγχειρήσεις αυτές αφορούσαν στρατιώτες που είχαν υπάρξει θύματα 

διαμελισμού ή παραμόρφωσης από εκρήξεις οβίδων ή από εχθρικά πυρά στο πεδίο 

της μάχης, και σκόπευαν να υποδείξουν στο κοινό τα θεαματικά αποτελέσματα που 

είχαν [εικ. 28]. Το άνοιγμα της έκθεσης του μουσείου στο κοινό, απηχούσε εμφανώς 

σε μια στρατηγική συμβολισμού: μέσα από την αποκατάσταση του σώματος και την 

επούλωση των τραυμάτων, οι αρχές περνούσαν το μήνυμα μιας επικείμενης 

κοινωνικής και εθνικής αποκατάστασης, εξουδετερώνοντας κάθε αρνητική κριτική 

περί αδράνειας του κράτους.
74

       

 Η ανάπτυξη επίσης της τεχνολογίας προσθετικών μελών είχε ως σκοπό να 

αποδείξει τη δυνατότητα μιας πλήρους κοινωνικής επανένταξης των βετεράνων του 

πολέμου, που είχαν υποστεί τον ακρωτηριασμό κάποιου μέλους του σώματός τους. 

Ωστόσο, στη περίπτωση του ακρωτηριασμού ειδικά, η πραγματικότητα έδειχνε ότι 

τέτοιες προσδοκίες ήταν το λιγότερο ανεδαφικές, καθότι η ακεραιότητα-συνοχή του 

σώματος (και σε συμβολικό επίπεδο της κοινωνίας) είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, η Amy Lyford υποστηρίζει ότι η σουρεαλιστική αισθητική του 

διαμελισμού (προβαλλόμενη, κατά κύριο λόγο, στο ανδρικό σώμα, ανάγοντάς το στο 

επίπεδο του θραύσματος) η οποία εκφράστηκε με πλήθος παραδειγμάτων, όπως στην 

εικόνα ενός «άνδρα κομμένου στα δύο από ένα παράθυρο» στο Μανιφέστο του 

Σουρεαλισμού, στον ακρωτηριασμό του σώματος στις φωτογραφίες του Man Rey, ή 

στο σουρεαλιστικό παιχνίδι του «εξαίσιου πτώματος», πήγαζε από αυτήν την απτή 

πραγματικότητα, λειτουργώντας παράλληλα και σαν όπλο ενάντια σε όσους ήθελαν 

να την συγκαλύψουν: «Επειδή ο άντρας του Breton, κομμένος στα δύο, δεν θα 

ανάρρωνε ποτέ, η εικόνα παρέπεμπε ομοίως στα κενά ανάμεσα στις ιατρικές 

θεραπείες που ήταν απαραίτητες για να επιτευχθεί η ανάρρωση. Η οργάνωση των 

εκμαγείων [στο μουσείο του νοσοκομείου Val-de-Grâce] υπονοούσε την ύπαρξη 
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χρονικών ενδιάμεσων μεταξύ των θεραπειών, και σε αυτές τις απουσίες, ο 

στρατιώτης βρισκόταν σε κατάσταση αναστολής μεταξύ του τρόμου του τραύματος 

και της φαντασίωσης της θεραπείας. Μαζί με τον άνδρα κομμένο στα δύο, βρισκόταν 

σε μια κατάσταση συνεχούς παραμόρφωσης». 
75

     

 H Lyford αναφέρει ακόμα το παράδειγμα ενός ποιήματος που είχε 

«σκαρώσει» ο Aragon, με τίτλο «Διαφήμιση ανύπαρκτου προϊόντος» (1920) στην 

«εντοσθιακά νοημένη» επιφάνεια ενός «γκρι ισιωμένου φακέλου, ανοιχτού σαν 

κοιλιά». Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Με αυτήν την εικονοποιία ο Aragon 

πρότεινε ένα είδος γραφής σαν δραστηριότητα, που χρησιμοποιούσε μαχαίρια αντί 

για πένες [..] Το ποίημα του Aragon υλοποιούσε την πράξη της γραφής σαν μια 

πολιτισμικά αναγκαία μορφή χειρουργικής επέμβασης, της οποίας η βίαιη 

εικονοποιία θα διαπερνούσε την ομαλή πρόσοψη της επιστροφής στη τάξη [..] Το 

ποίημα του Aragon είναι έμπλεο "ανοιχτών" και αντικειμενικοποιημένων σωμάτων, 

σωμάτων που σμίγουν ανεξέλεγκτα με τον περιβάλλον τους, "αίμα που ρέει " σε 

"αυτό τον τροχό, το στήθος σου" [στίχοι από το ποίημα], χωρίς διαφοροποίηση από 

το μέσα και το έξω». 
76

 Θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε κι εδώ ίσως μια «εμμονή με 

τα εντόσθια»; Σε ένα άλλο παράδειγμα από την καλλιτεχνική παραγωγή του Masson 

της δεκαετίας του ’20, o Poling καταγράφει ότι ο Antonin Artaud, σχολιάζοντας τον 

πίνακα του Masson  Άνδρας [εικ, 29], στο βιβλίο του με τίτλο L'ombilic des limbes 

(1925) - ενώ είχε ήδη αναφερθεί σε αυτόν, σε ένα από τα «σουρεαλιστικά κείμενα» 

του δεύτερου τεύχους της La Révolution Surréaliste, την ίδια χρονιά - έκανε λόγο για 

την αμφίσημη σεξουαλικότητα της φιγούρας, απόρροια του «υποχωρητικού 

χαρακτήρα» των γεννητικών οργάνων και των επαναλαμβανόμενων οβάλ μορφών. Η 

πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Artaud εντούτοις, αφορά την κοιλιά του ανδρικού 

κορμού: «η κοιλιά θυμίζει εγχείρηση και νεκροτομείο».
77

     

 Το σχόλιο αυτό, που εγγράφεται κι αυτό με τη σειρά του στην ιδέα της 

«εμμονής με τα εντόσθια», θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί ως λεζάντα και σε ένα 

άτιτλο αυτόματο σχέδιο, που είχε δημοσιευτεί στην «La Revolution Surrealiste» [εικ 

30]: ένα «χειρουργικό άνοιγμα», παρουσιάζει ένα αρχιτεκτονικό χώρο αποτελούμενο 

από κλασικούς κίονες, ανάμεσα στους οποίους «πλέει» ένα, υπό μεταμόρφωση, 

γυναικείο σώμα, με ένα ρόδι στο σημείο του αιδοίου. Η όλη εικόνα παραπέμπει 
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επίσης ευκρινώς, στη διαδικασία του σχηματισμού του εμβρύου κατά την κυοφορία. 

Παρόντα είναι μέσα στο χαώδες σύνολο και τα γνωστά σύμβολα του σχοινιού, των 

ψαριών και των πουλιών. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο Artaud 

εντοπίζει στα έργα του Masson, την πανταχού παρούσα σύλληψη ενός διάτρητου, 

«ανοιχτού σώματος», που έχει την τάση να αφήνει το εσωτερικό του να «ξεχυθεί» 

προς τα έξω, σε μια προσπάθεια να «διαλυθεί» στο περιβάλλον του.
78

  

       

*** 

 Για λόγους που θα γίνουν φανεροί στη συνέχεια, οφείλουμε να σταθούμε εδώ 

στο ζήτημα του αυτοματισμού, ως σουρεαλιστική πρακτική, κάπως πιο επισταμένα. 

Αναμφισβήτητα, η καταγωγή του εντοπίζεται στα χρόνια πριν τον σουρεαλισμό, όταν 

ο Breton εκπαιδευόταν ακόμα στο πεδίο της ψυχιατρικής, έχοντας μαθητεύσει, 

μεταξύ άλλων, και στο πλευρό Joseph Babinski, στο νοσοκομείο Salpêtrière-la Pitié 

του Παρισιού (γεγονός που προοικονομούσε τη μετέπειτα γοητεία του κινήματος με 

το ζήτημα της κλινικής υστερίας). Ξεκινώντας από τον Jules Baillarger και 

αποκτώντας δημοφιλία μέσω του Pierre Janet, και του έργου του «L'Automatisme 

psychologique» (1889), ο αυτοματισμός είχε εφαρμοστεί ως θεραπευτική μέθοδος, 

ώστε να σκιαγραφήσει τις «υποσυνείδητες, σταθερές ιδέες» του ασθενή.
79

  

 Ο Masson υπήρξε ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που πειραματίστηκαν 

με αυτήν την «τεχνική», ενώ αναπαραγωγές ορισμένων από τα σχέδια του είχαν κάνει 

την εμφάνισή τους στα τρία πρώτα τεύχη της La Révolution Surréaliste, της πρώτης 

σουρεαλιστικής επιθεώρησης, λαμβάνοντας μέρος σε μια ευρεία συζήτηση για το αν 

η αναπαραστατική τέχνη της ζωγραφικής είναι συμβατή με το σουρεαλισμό. Σ’ ένα 

άρθρο με τίτλο Les Yeux enchantés, στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, ο Max Morise 
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επιχειρηματολογούσε υπέρ του ότι ο σουρεαλισμός - που είχε οριστεί ένα χρόνο πριν 

από τον Breton στο Μανιφέστο ως «καθαρός ψυχικός αυτοματισμός», «πέρα από 

κάθε λογικό έλεγχο και αισθητική ή ηθική προκατάληψη» - ήταν ασυμβίβαστος με τις 

αναπαραστατικές τέχνες (πέρα από το κινηματογράφο), λόγω ακριβώς του ότι η 

άσκησή τους γινόταν σε βάθος χρόνου, πράγμα που απέκλειε τον αδιαμεσολάβητο 

αυθορμητισμό, την «ελεύθερη ροή της σκέψης».
80

      

 H Kim Grant αναφέρει ότι, το άρθρο του Morise εικονογραφούνταν από ένα 

σχέδιο του Masson, του οποίου η παρουσία, αν και δεν αναγνωριζόταν ανοιχτά από 

τον αρθογράφο ως ένα «έγκυρο» παράδειγμα εφαρμογής των σουρεαλιστικών 

προϋποθέσεων στο πεδίο της ζωγραφικής, έδινε εντούτοις, διαμέσου της τοποθέτησης 

της σε σχέση με το κείμενο, μια υπόνοια για το τι θα μπορούσε να είναι η 

σουρεαλιστική ζωγραφική: Δυο σημεία "χ" φαίνεται να διαφεύγουν του τετράγωνου 

κάδρου του σχεδίου, «μαρκάροντας» με τη θέση τους, τις αναφορές του κειμένου για 

την εκτίμηση που έτρεφαν οι σουρεαλιστές στα «φευγαλέα οράματα των τρελών», 

καθώς και για τις υπνωτιστικές συνεδρίες των μέντιουμ.
81

 Η σύνδεση αυτή δεν είναι 

καθόλου τυχαία, δεδομένης της πρότερης ενασχόλησης των σουρεαλιστών με τις 

«μυστηριώδεις» δραστηριότητες των μέντιουμ το 1922, όταν υπέβαλλαν τους ίδιους 

τους εαυτούς τους σε καταστάσεις υπνωτιστικής έκστασης. Τα αποτελέσματα αυτών 

των πειραματισμών, θα καταγράφονταν αργότερα στο γνωστό άρθρο του Breton, με 

τίτλο Entrée des médiums, το οποίο είχε δημοσιευτεί το 1922 στη La Revolution 

Surrealiste. 
82

        

 Προσεγγίζοντας τα αυτόματα σχέδια του Masson, υπό τους όρους της 

φροϋδικής θεωρίας, ο Lomas σημειώνει ότι η επαναληπτικότητα της γραμμικής 

μορφής των σχεδίων, καθώς και η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 

σεξουαλικοποιημένων μοτίβων, όπως γυναικεία στήθη ή «φαλλικά» πουλιά και 

ψάρια [εικ. 31-32], ανταποκρίνεται στους μηχανισμούς διαχείρισης του τραύματος: 

«Όταν το αρχικό αντικείμενο ενός επιθυμητικού παλμού έχει χαθεί σαν αποτέλεσμα 

μιας απώθησης, αναπαρίσταται συχνά με μια ατελείωτη σειρά από αντικείμενα-

υποκατάστατα, που κανένα από τα οποία ωστόσο, δεν προσφέρει ολική 
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ευχαρίστηση».
83

 Ο ίδιος ο Masson, περιγράφοντας πολύ αργότερα την τεχνική που 

ακολουθούσε για τη δημιουργία των αυτόματων σχεδίων, τη χώριζε σε δυο φάσεις: 

«Δημιούργησε ένα κενό μέσα σου· το αυτόματο σχέδιο, έχοντας την πηγή του στο 

ασυνείδητο, πρέπει να εμφανιστεί σαν μια απρόβλεπτη γέννηση. Οι πρώτες γραφικές 

εμφανίσεις στο χαρτί είναι καθαρές χειρονομίες, ρυθμός, ξόρκι, και σαν αποτέλεσμα: 

αγνές μουτζούρες. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, η εικόνα (η οποία 

είναι λανθάνουσα) διεκδικεί τα δικαιώματα της. Από τη στιγμή που η εικόνα έχει 

εμφανιστεί, τότε πρέπει να σταματήσεις. Αυτή η εικόνα είναι απλά ένα ίχνος, ένας 

σωρός από συντρίμμια. Εξυπακούεται ότι κάθε διάλλειμα μεταξύ των δυο φάσεων 

πρέπει να αποφευχθεί. Αν είχε υπάρξει μια παύση, το πρώτο αποτέλεσμα θα ήταν μια 

ολική αφαίρεση, ενώ το να εμμένεις περισσότερο από όσο χρειάζεται στη δεύτερη 

φάση, θα παρήγαγε κάτι ακαδημαϊκά σουρεαλιστικό!». 
84

    

 Ο Lomas υποστηρίζει ότι η πρώτη φάση που περιγράφει ο Masson 

ανταποκρίνεται στην «ελεύθερη ροή ενέργειας» που χαρακτηρίζει την εκδήλωση των 

ενστίκτων και των ορμών, ενώ η δεύτερη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

σχηματίζονται αυτά που η ψυχανάλυση αποκαλεί «αντικείμενα-μέλη» (part-objects) 

(στήθη, κορμιά κ.λ.π.), στα οποία κατευθύνεται τελικώς αυτή η ορμητική ενέργεια. 

Έτσι, όπως σημειώνει ο ίδιος μελετητής: «Ο αυτοματισμός αποτελεί την ονομασία 

για την ασταθή σχέση μεταξύ επιθυμίας, η οποία είναι αποσπασματική και από τη 

φύση της μη αναπαραστατική, και των ενδεχόμενων αντικειμένων της επιθυμίας - 

"μίξη μεταξύ της ζωτικής ισχύς και της τυχαίας εικόνας", ήταν ο τρόπος με τον οποίο 

το εξέφραζε ο Masson». 
85

       

 Μια παραπλήσια θεώρηση, αναφορικά από τους μηχανισμός εκδήλωσης και 

διαχείρισης του ψυχικού τραύματος από το υποκείμενο, ασπάζεται και Hal Foster. 

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα του Freud πάνω στην έρευνα των νευρώσεων των 

βετεράνων του πολέμου, σημειώνει ότι ο ψυχαναγκασμός για επανάληψη (με την 

μορφή του να ποικίλει ανάλογα με την νεύρωση του κάθε ασθενή), αποτελούσε τον 

τρόπο με τον οποίο εκδηλωνόταν το τραύμα: «Τα όνειρα του πολέμου, όπως υπέθεσε 

τελικά ο Freud, συνιστούσαν αργοπορημένες προσπάθειες να "προετοιμάσουν" το 

υποκείμενο ώστε να κυριαρχήσει πάνω στο σοκ ενός επιμέρους περιστατικού, να 

αναπτύξει την προστατευτική ανησυχία "της οποίας η παράλειψη ήταν η αιτία της 
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τραυματικής νεύρωσης". Μετά το συμβάν, έχοντας την "προστατευτική ασπίδα" του 

ήδη παραβιασμένη από τον υπερβολικό ερεθισμό, ο στρατιώτης-υποκείμενο 

μπορούσε μονάχα να επαναλαμβάνει μάταια μια άχρηστη προετοιμασία. Σε αυτή την 

τραγική απεικόνιση, o Freud είδε επίσης την απόδειξη μιας ώθησης για επανάληψη, 

μιας αρχής που υπερισχύει εκείνης της ευχαρίστησης».
86

    

 Με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί ως τώρα, εύλογα παρουσιάζεται ως δόκιμη η 

θέση ότι, στα αυτόματα έργα του Masson (αλλά και στο υπόλοιπο έργο της δεκαετίας 

του ' 20), τα οποία εξερευνούν το ζήτημα της υποκειμενικότητας/ταυτότητας, 

συντελείται μια υποσυνείδητη, ενστικτώδης επεξεργασία και προσπάθεια επούλωσης 

του τραύματος της «διαμελισμένης προσωπικότητας» και της «ακρωτηριασμένης 

αρρενωπότητας», ως προϊόντα της ατομικής, και κοινωνικής αστάθειας που επέφερε 

η βία του Α’Π.Π: «Τα αυτόματα σχέδια αναπαριστούσαν για ‘μένα πάντα την ανάγκη 

να ξεφύγω από τα φαντάσματα του εσωτερικού κόσμου. Και δεν αποκήρυξα ποτέ 

αυτά τα φαντάσματα, που με υπηρετούσαν όπως ένα καθοδηγητικό νήμα».
87

 Ωστόσο, 

αυτή ερμηνευτική πρόταση, από μόνη της, φαντάζει αρκετά μονοδιάστατη. Έστω κι 

εγείρει αξιώσεις αναγωγής σε ένα ευρύτερο-κοινωνικό πλαίσιο, φαίνεται να κλίνει 

υπέρ το δέον προς την ψυχαναλυτική προσέγγιση, αφήνοντας στη άκρη τη συζήτηση, 

περί της ύπαρξης μιας επιστημολογίας του σουρεαλισμού. Η κριτική που 

επιφυλάσσει ο Kadri στον Foster, αναφορικά με τον απώτερο σκοπό που υπηρετούσε 

ο αυτοματισμός για τους σουρεαλιστές. νομίζω ότι μπορεί να δείξει τα όρια αυτής της 

προσέγγισης, χωρίς όμως, κατά την γνώμη μου, να την ακυρώνει· αντίθετα, πιστεύω 

ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα απαραίτητο συμπλήρωμα, μια προσπάθεια 

συμφιλίωση των δυο «τάσεων» της βιβλιογραφίας, που περιέγραψα στην αρχή.  

 Μια από τις ανεπάρκειες που καταλογίζει ο  Foster στον αυτοματισμό ως 

σουρεαλιστική πρακτική είναι ότι, ενώ ο Breton αναζητούσε στον αυτοματισμό μια 

ενοποιητική αρχή, που θα είχε την δύναμη να «συσχετίζει διάφορες διχοτομίες όπως 

η πρόσληψη και η αναπαράσταση, η λογική και η τρέλα», στην πραγματικότητα «ο 

αυτοματισμός αποκάλυπτε ένα ψυχαναγκαστικό μηχανισμό που απειλούσε το 

υποκείμενο με μια κυριολεκτική désagrégation (αποσύνθεση), και λόγω αυτού όριζε 

ένα διαφορετικό υποσυνείδητο από αυτό που πρόβαλλε ο σουρεαλισμός του Breton – 

ένα, ούτε κατά διάνοια ενοποιητικό ή απελευθερωτικό, αλλά ουσιωδώς 
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συγκρουσιακό και ενστικτωδώς επαναληπτικό».
88

 Κατά τον Kadri, η αποτυχία που 

καταλογίζει ο Foster στην σουρεαλιστική εφαρμογή του αυτοματισμού, πηγάζει από 

την διαστρέβλωση (ή πιθανή άγνοια) των στόχων που προσδοκούσαν οι ίδιοι οι 

σουρεαλιστές από αυτήν την εφαρμογή. Γραφεί:  

Ο Foster φαίνεται να προδίδει τις ίδιες του τις προτιμήσεις όταν κριτικάρει την 

πλαισίωση του αυτοματισμού από τον σουρεαλισμό, ως μια αντιστροφή του "ψυχικού 

αυτοματισμού" στην ιδιόρρυθμη αίσθηση μιας "αυτοματιστικής ψυχής". Με τον ίδιο 

τρόπο που ο φιλοσοφικός πεσιμισμός αντέστρεψε το καρτεσιανό cogito, κανείς δεν θα 

ήταν σε θέση να υποστηρίξει ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ψυχή που θα μπορούσε 

να είναι αυτόματη η όχι. Το επακόλουθο της απορρύθμισης των αισθήσεων, ήταν ότι 

υπήρχε μόνο σκέψη. Η έλλειψη μιας αυθεντικής κατανόησης του σουρεαλισμού από τον 

Foster σε επιστημολογικό και θεωρητικό επίπεδο, γίνεται εξαιρετικά ευκρινής όταν η 

συζήτηση εισέρχεται σε αυτό που πρόκειται να γίνει το ενεργό ζήτημα της προσέγγισής 

του: "ο διαχωρισμός που ο σουρεαλισμός προσπαθεί να υπερκεράσει είναι αυτό του 

καρτεσιανού cogito - ή της Φροϋδικής ψυχής;" Η απάντηση είναι προφανώς, κανένα 

από τα δυο. Και οι δυο ιδέες συνιστούν παραδοξολογίες για τον σουρεαλισμό. Ο 

σουρεαλισμός δεν προσπάθησε να ανακτήσει ή να συνθέσει τα νήματα του 

θραυσματικού cogito. Όχι μονάχα λογιζόταν ότι το cogito δεν υπήρξε ποτέ, αλλά 

αντιμετωπίζονταν παράλληλα και σαν μια λανθασμένη ή κακοήθης ιδέα, που είχε 

επιβληθεί από τον ρασιοναλισμό, καταλήγοντας στο να περιορίσει την ελεύθερη κίνηση 

της σκέψης. 
89

  

Ο Κadri συνεχίζει, λίγες γραμμές παρακάτω, συνοψίζοντας την λειτουργία 

που εξυπηρετούσε η (κατά τον Foster προβληματική) αποδιοργάνωση του 

υποκειμένου από την εφαρμογή του αυτοματισμού, στο πλαίσιο του φιλοσοφικού 

πεσιμισμού: να φέρει τις αναπαραστάσεις του ασυνειδήτου στην «ίδια σειρά 

αξιολόγησης», έτσι ώστε «μη γνωρίζοντας κανένα στατικό σημείο, να αποκαλύψουν 

τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται στην πραγματικότητα, ως αντανακλάσεις το ένα 

του άλλου»: 

Η ενοποιητική πτυχή του αυτοματισμού στόχευε στο να τοποθετήσει τα πάντα 

στο ίδιο πεδίο, στο ίδιο χειρουργικό τραπέζι, θα μπορούσαμε να πούμε. Μακριά από το 
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να είναι μια αντιθετική κίνηση, σχετιζόταν άμεσα με την απελευθερωτική πτυχή του 

αυτοματισμού, ακριβώς μέσω του τρόπου με τον οποίο αντίκριζε τα πάντα ως 

υποκείμενα στην ίδια διαδικασία της κίνησης, αντιπαράθεσης, και επαναξιολόγησης. 

Καθότι για τον σουρεαλισμό, τουλάχιστον κατά τις πρώιμες μορφοποιήσεις του, το 

πλαίσιο δεν ήταν η διάκριση ενός μοναδικού μυαλού, αλλά αντ' αυτού η χωροθέτησή 

του σε μια μοναδική ερμηνευτική έκταση - πράγματι, μια έκταση που θα εμπεριείχε τις 

συναντήσεις του με όλα τα υπόλοιπα μυαλά, όλα τα άλλα πράγματα, και όλες τις αξίες 

τους. Θα ήταν δόκιμο να κατανοήσουμε την ενότητα υπό αυτό το σκεπτικό, 

διαχωρίζοντάς την από τις ιδέες της ένωσης ή της εγγύτητας. Μια ενότητα που δεν 

αναζητούσε να συμφιλιώσει ή να επιλύσει φαινομενικές συγκρούσεις: αντιθέτως, όπως 

υποστήριζε ο Aragon στον “Παριζιάνο Χωρικό”, μονάχα η πραγματικότητα είναι 

εκείνη που πιστεύει "στην φαινομενική έλλειψη αντιφάσεων".
90

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, θα δοθεί η ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτήν τη 

αντιπαράθεση, εφόσον φιλοδοξώ ότι το περιεχόμενο των ενδιάμεσων κεφαλαίων, 

πρόκειται να καλλιεργήσει το απαιτούμενο το έδαφος, για μια πιο ολοκληρωμένη 

διαπραγμάτευση του ζητήματος: μια αντιπαραβολή μεταξύ ενός κατακερματισμένου 

εγώ ως απόρροια-σύμπτωμα ενός ψυχικού τραύματος, κι ενός αποκεντρωμένου 

εαυτού ως «στρατηγική» για την διαδικασία του φιλοσοφικού πεσιμισμού, στα 

πλαίσια μιας ιδιαίτερης σουρεαλιστικής επιστημολογίας. 
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Β) Η βία των ζώων και των ανθρώπων  

 

Στο κατάλογο της δεύτερης προσωπικής έκθεσης του André Masson, στην 

Galerie Simon, που έμεινε ανοιχτή για το κοινό από τις 8 μέχρι της 20 Απριλίου 

1929, ο Georges Limbour έγραφε: «Ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάποια από 

τα έργα του Masson συγκεντρώνουν ερωτικά στοιχεία στο εσωτερικό τους, ο ρόλος 

τους, τουλάχιστον, με το να μην καταλήγουν αισθησιακά ή χυδαία, είναι να αντηχούν 

τα πιο βίαια σχήματα του ανθρώπινου εφιάλτη, ανάγοντάς τα, σε συμφωνία με τις 

επιθυμίες του μυαλού, στο επίπεδο των εξιδανικευμένων σχημάτων, των οποίων η 

παραισθησιακή φύση αντικατοπτρίζει την ζωώδη απαρχή [του ανθρώπου]». 
91

 Σε 

αυτό το σύντομο παράθεμα, αναφερόμενο στα 41 έργα της έκθεσης από το 1924 έως 

το 1929, ο Limbour καταφέρνει να απαριθμήσει επαρκώς τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού έργου του Masson, της δεκαετίας του '20. Η 

ανήσυχη ατμόσφαιρα και το στοιχείο της βίας, απαραίτητα, πλην λανθάνοντα 

συστατικά των έργων της πρώτης πενταετίας, αποκτούν κατά την δεύτερη, μια πιο 

έκδηλη και δυναμική παρουσία.        

 Στα τέλη της δεκαετίας του '20 ο Masson θα έρθει σε τελική ρήξη με τον 

Breton (δεχόμενος μάλιστα τα βέλη της έντονης κριτικής του στις σελίδες του 

Δεύτερου Μανιφέστου, το 1929), απόρροια μιας μακράς πορείας δυσανασχετήσεων, 

που αφορούσαν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος «διεύθυνε» την ομάδα 

των σουρεαλιστών.
92

 Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται τις εξελίξεις και τις 

ψυχολογικές διακυμάνσεις στη σχέση του με την ομάδα, όπως είναι προφανές, 

διαφοροποιείται ανάλογα με την χρονολόγηση των μαρτυριών του. Για παράδειγμα 

στις αυτοβιογραφικές σημειώσεις του μετά τον Β’Π.Π., ο Masson δήλωνε ότι ένας 

από τους κύριους λόγους που οδήγησαν τελικά στην απόσχιση, τόσο τη δική του, όσο 

και άλλων μελλών, από την ομάδα, ήταν ηγεμονική θέση του Breton και η επιβολή 

του στα υπόλοιπα μέλη, σε συνδυασμό με τον υπερβάλλοντα «ιδεαλισμό» που του 

καταλόγιζε. Η - κατά τον Masson - απέχθεια του Breton για τον Nietzsche, τον 

Odilon Redon, καθώς και ο «συντηρητικός» (μονογαμικός) χαρακτήρας του 

«τρελού» σουρεαλιστικού έρωτα, υπήρξαν ορισμένες από τις πιο εμφανείς αφορμές  
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για τις προστριβές μεταξύ τους.
93

        

 H αποπομπή του Antonin Artaud το 1927, με τον οποίο ο Masson διατηρούσε 

μια ειλικρινή, διανοητική επικοινωνία, υπήρξε επίσης ένα από τα ισχυρότερα 

πλήγματα στην σχέση του με την ομάδα. Ένας επιπλέον λόγος ήταν και το γεγονός 

ότι ο Masson μοιραζόταν με τον Artaud τις ίδιες πεποιθήσεις όσο αφορά στη πολιτική 

δέσμευση και δράση, οι οποίες είχαν υπάρξει και το κυριότερο σημείο σύγκρουσης 

με τον Breton. H διαρκής προσπάθεια του τελευταίου να θέσει το σουρεαλισμό «στην 

υπηρεσία της κουμουνιστικής επανάστασης», όπως είχε φανερώσει το «φλερτ» με το 

PCF, και την κουμουνιστική εφημερίδα Clarté,
94

 σκόνταφτε στο αναρχικό πνεύμα 

των αποσχισθέντων: «Ο Artaud και εγώ αρνούμασταν πάντα να αφιερώσουμε την 

δράση μας σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, και αυτό υπήρξε αιτία βαθειάς 

διαμάχης». Στη κοσμοθεωρία του Masson και του Αrtaud «ήταν πιθανότατα ένα 

σφάλμα να μην αναζητάς αποκλειστικά την επανάσταση στις λογοτεχνικές και 

καλλιτεχνικές  πρακτικές», ενώ «ο Breton πίστευε ότι η λογοτεχνία και η ζωγραφική 

ήταν απλώς "τα μέσα", κι ότι έπρεπε να βρούμε το θαυμαστό μέσα στην ζωή την 

ίδια».
95

           

 Τα σχόλια του όμως από την δεκαετία του ’20, όπως ανιχνεύονται στην 

αλληλογραφία της εποχής, φανερώνουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα από αυτή 

των παραπάνω αναδρομικών αναμνήσεων. Πάνω σε αυτό, η Laurie J. Monahan 

υποστηρίζει ότι, παρότι αριστερών πεποιθήσεων, όπως ο Breton, η πολιτική 

ταυτότητα του Masson είχε σμιλευθεί από τις γνωριμίες που είχε κάνει στις αρχές της 

δεκαετίας του '20 με μέλη αναρχικών οργανώσεων. Σε ένα γράμμα του στον Michel 

Leiris, χρονολογούμενο το Νοέμβριο του 1926, σχολίαζε ως εξής το περιεχόμενο της 

L’Humanite, του επίσημου οργάνου του PCF: «Οι ίδιες προκαταλήψεις με αυτές τις 

μπουρζουαζίας – αποδοκιμασία για όσα είναι ασυνήθιστα και μοναδικά, [τα 

ονομάζουν] καλλιτεχνικές ηλιθιότητες, κι αυτή ακόμα η καταραμένη πίστη στη 

Θρησκεία της εργασίας. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε καλά. Ωστόσο, από τη μεριά μου, 

παραμένω έτοιμος, για ακόμη μια φορά, να προσφέρω όλα τα μέσα γι’ αυτό που θα 

οδηγήσει στην κοινωνική καταστροφή, και αναγνωρίζω ότι η δικτατορία του 

Προλεταριάτου είναι το μόνο νόμιμο πράγμα». Όπως γίνεται φανερό εδώ, η 
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υιοθέτηση μιας λογική κοινωνικής ρήξης και «καταστροφής», προηγείται της 

δέσμευσης σε ένα παραδοσιακό μοντέλο επαναστατικής δράσης.
96

    

 Ωστόσο, ενθυμούμενοι τα λόγια του Masson που παρατέθηκαν στην 

εισαγωγή, η σχέση του τελευταίου με την σουρεαλιστική ομάδα, και κατ’ επέκταση 

με τις ζυμώσεις, αναφορικά με την μορφή που θα έπαιρνε η επαναστατική δράση, 

χαρακτηριζόταν πάντα από ένα αμφίθυμο πνεύμα. Για παράδειγμα, σε ένα γράμμα 

στον Breton, χρονολογούμενο μόλις ένα χρόνο πριν, στις 2 Σεπτεμβρίου 1925, 

έγραφε: «Είμαστε κάποιοι άνθρωποι [οι σουρεαλιστές] που διακηρύσσουμε ότι η ζωή 

όπως έχει τώρα στον δυτικό πολιτισμό, δεν έχει κανένα λόγο πια να συνεχίσει να 

υπάρχει, κι ότι είναι καιρός να βυθιστούμε στην εσωτερική νύχτα, ώστε να βρούμε 

ένα νέο και πιο βαθύ λόγο ύπαρξης· αλλά επίσης κι ότι είναι απαραίτητο να 

συμμετέχουμε στην πάλη των τάξεων [..] Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο που 

επιθυμεί την πραγμάτωση της επανάστασης, κάθε προηγούμενο πρότυπο 

σύγκρουσης, όπως για παράδειγμα η Γαλλική Επανάσταση, δεν προσφέρεται σε 

κανένα βαθμό για το σήμερα [..] η μόνη ανατροπή κατάλληλη για την κοινωνική 

πραγματικότητα του καιρού μας, είναι η Δικτατορία του Προλεταριάτου, όπως 

σχεδιάστηκε και ενσαρκώθηκε από τους Karl Marx και Lenine. Μια για πάντα, σπάω 

τους δεσμούς μου με την "μποέμικη επανάσταση", μέσα και έξω από μένα».
97

 

 Ένα τρίτο γράμμα στον Leiris, που τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα δυο 

προηγούμενα (Οκτώβρης 1925), φαντάζει σαν την πιθανή «σύνθεσή» τους: «Έγραψα 

ένα μακρύ γράμμα στον Breton, αναφορικά με το θέμα που μας απασχολεί στο 

παρόν: αφού πρόκειται να συνδεθούμε με τον μπολσεβικισμό, και το γεγονός αυτό 

καθιστά ευκρινή την θέληση μας για μια υλιστική επανάσταση, είναι καιρός να 

σχηματίσουμε μια διαλεκτική που να μας ταιριάζει, που να μας διαχωρίζει από τους 

ερασιτέχνες επαναστάτες, τους Γάλλους και ευρωπαίους Κουμουνιστές - το μυστικό 

για μένα είναι το εξής: ότι στεκόμαστε ηθικά πάνω από τον μπολσεβικισμό του Λένιν 

και του Τρότσκι - αλλά είναι πολύ νωρίς για μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, πράγμα στο 

οποίο συμφωνεί και ο Breton». 
98

 Η αναφορά σε ένα (πιθανό) «ηθικό πλεονέκτημα» 

των σουρεαλιστών παρουσιάζεται ανοικτό σε πολλαπλές ερμηνείες. Ίσως ο πιο 

δόκιμος τρόπος να γίνει αντιληπτό, είναι στο πλαίσιο της έκκλησης για την εύρεση 
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μια αυτόνομης «σουρεαλιστικής διαλεκτικής», η οποία, όπως αποδεικνύει η ιστορία 

του σουρεαλισμού, υπήρξε πράγματι ένα αληθινό διακύβευμα με ιδιαίτερο βάρος. Η 

συζήτηση που ξεκίνησε να αναπτύσσεται την περίοδο εκείνη, γύρω από το αν ο 

αυτοματισμός, και κατ’ επέκταση η δυναμική της μελέτης του υποσυνειδήτου, 

μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο, αποτελεί ένα 

κατεξοχήν παράδειγμα προβληματισμού γύρω από την μορφή που θα μπορούσε να 

πάρει η «σουρεαλιστική διαλεκτική», την οποία με τους όρους του Kadri, θα 

ονομάζαμε ως επιστημολογία του σουρεαλισμού.    

 Κατά την προσέγγιση του τελευταίου, παρόλο που ο αυτοματισμός - 

νοούμενος στο πλαίσιο μια επιστημολογίας του σουρεαλισμού, βασισμένη στο 

φιλοσοφικό πεσιμισμό - εκπλήρωνε την επιταγή για μια «απορρύθμιση των 

αισθήσεων» του υποκειμένου, κατά τις μετέπειτα θεωρητικές μορφοποιήσεις του 

σουρεαλισμού (προς τα τέλη της δεκαετίας του ’20), σταδιακά εγκαταλείφτηκε, προς 

χάρη άλλων πρακτικών. Η αιτία αυτής της τροπής των πραγμάτων, εντοπίζεται στην 

παθητική φύση του αυτοματισμού. Ενώ μπορούσε να ανοίξει μια τεράστια «έκταση» 

παράλληλης ύπαρξης προοπτικών μέσα στο υποκείμενο, όπως είδαμε πρωτύτερα, 

παρουσιαζόταν ανεπαρκής στο επίπεδο της δι-υποκειμενικότητας. Οι σουρεαλιστές 

αναζητούσαν, δηλαδή, ένα τρόπο να ανάγουν τον αυτοματισμό σε ένα γενικότερο 

επίπεδο, να μεταφέρουν αυτό το καθεστώς των πολύπλευρων συναντήσεων που 

λάμβαναν χώρα στο υποκείμενο, στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων.
99

 Η μη 

επάρκεια του αυτοματισμού σε αυτή την στόχευση, έγινε περισσότερο φανερή όταν 

οι σουρεαλιστές κλήθηκαν να αναλάβουν πολιτική δράση.     

 Η προσέγγιση του Jonathan P. Eburne σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε 

προσφέρει μια ενδιαφέρουσα νέα οπτική (συμπληρωματική της προσέγγισης της 

Lyford, αναφορικά με την «αισθητική του διαμελισμού» του σουρεαλισμού). Ο 

Eburne αφιερώνει μια ενότητα στο σουρεαλιστικό παιχνίδι του «εξαίσιου πτώματος», 

στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης του, όπου καταπιάνεται, μεταξύ άλλων, με την 

πρώτη μεγάλη κρίση που γνώρισε ο σουρεαλισμός στα μέσα της δεκαετίας του ' 20. 

Η θετική στάση που διατήρησαν οι σουρεαλιστές απέναντι στην αντιαποικιακή 

εξέγερση στο Μαρόκο (γνωστή και ως «πόλεμος του Rif», μεταξύ 1920 και 1926) με 
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ηγέτη τον Abd el-Krim, έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της πολιτικής στράτευσης. Η 

προβληματική συμβατότητα της ιστορικής αυτής απαίτησης  και της σουρεαλιστικής 

πρακτικής, οδήγησε στην αποπομπή ορισμένων μελών, όπως ο  Philippe Soupault και 

ο Robert Desnos, για μια πληθώρα λόγων, που είχαν ωστόσο ως κοινό παρανομαστή, 

το προβληματισμό γύρω από τη μορφή της επαναστατικής δράσης που όφειλαν να 

υιοθετήσουν οι σουρεαλιστές. Κατά τον Eburne, το παιχνίδι του «εξαίσιου 

πτώματος» προσέφερε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα: «Αυτό που το εξαίσιο πτώμα 

διατήρησε στο προσκήνιο, υπό την αιγίδα ενός απλού παιχνιδιού, ήταν το εφικτό 

άλλων μορφών συλλογικής δραστηριότητας. Αυτό, όπως ισχυρίζομαι, βοηθά να 

εξηγήσουμε την δημοφιλία του παιχνιδιού ανάμεσα στους σουρεαλιστές, ακόμα κι 

όταν η ομάδα εργαζόταν για να μορφοποιήσει την συλλογική πολιτική της δράση [..] 

Όντας τόσο η διαδικασία όσο και το τεχνούργημα αυτής της διαδικασίας, το εξαίσιο 

πτώματα ενσάρκωνε τις θεωρητικές και πρακτικές έρευνες της ομάδας στην πολιτική 

δράση και την ιστορική αιτιότητα. Οι προτάσεις και οι εικόνες που παρήγαγε το 

παιχνίδι δεν αναζητούσαν μια σύγκριση με αληθινά, ζωντανά σώματα, αλλά το να 

εγείρουν μια σωματική λογική σαν ένα είδος σύνταξης, του οποίου τα μακροχρόνια 

ίχνη στο εξαίσιο πτώμα (κεφάλι-σώμα-πόδια), παρέμεναν πρωτίστως μια υπενθύμιση 

του συλλογικού τρόπου, με τον οποίο το παιχνίδι παιζόταν».
100

    

 Θα επιχειρήσω μία μικρή παρέκβαση εδώ, παραπέμποντας σε ένα άρθρο του 

ίδιου μελετητή, με κεντρικό θέμα την πρόσληψη της φιλοσοφίας του Ηράκλειτου, 

από τους σουρεαλιστές, το νόημα της οποίας θα δικαιολογηθεί στη συνέχεια: στο 

τεύχος της La Revolution Surrealiste του Οκτωβρίου του 1927, εμπεριέχονταν δυο 

άρθρα σχετικά με τον Ηράκλειτο. Το πρώτο είναι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

του Ηράκλειτου, παρμένο από το βιβλίο του Γάλλου θεολόγου François Fénelon, 

Abrégé des vies des anciens philosophes (1927), ενώ το δεύτερο απασχολούνταν με 

μια κριτική του Louis Aragon, σε μια σειρά πρόσφατων πραγματειών, πάνω στο έργο 

του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Η, ιδιαιτέρως αυστηρή, κριτική του Aragon, 

αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι μελέτες αυτές προσέγγιζαν τα δυσερμήνευτα 

αποσπάσματα που εμπεριέχονταν στο μοναδικό έργο του Ηράκλειτου, Περί Φύσεως : 

προσπαθώντας να ανακαλύψουν το κρυμμένο νόημά τους, κατέληγαν στο να 

επιβάλλουν σε αυτά, τα προκαθορισμένα ιδεολογικά σχήματα του συγγραφέα.  

 Ο Eburne συνεχίζει παρακάτω, αναφερόμενος στην οικειοποίηση της 
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φιλοσοφίας του Ηράκλειτου από τον Breton.
101

 Όπως τονίζει, αν και ο τελευταίος 

ουσιαστικά υποπίπτει στο ίδιο παράπτωμα που ο Aragon εντοπίζει στις πραγματείες, 

οι οποίες στηλιτεύονται στην κριτική του, το «σφάλμα» αυτό της παρερμηνείας του 

Ηράκλειτου, υπακούει στο σκοπό της οικειοποίησης της φιλοσοφίας του, ως ένα 

πλαίσιο, ικανό να προσφέρει την αναγκαία συνοχή για τις αποκλίνουσες απόψεις της 

σουρεαλιστικής ομάδας: «Θέλω, να υποστηρίξω λοιπόν, ότι αυτή η ηρακλείτεια 

αστάθεια, στην πραγματικότητα, έστρωσε το έδαφος για την σουρεαλιστική 

συζήτηση, υπό τη λογική ότι προσανατόλισε εκ νέου τις πολεμικές δυνάμεις του 

γκρουπ, προς τα ίδια του τα επιστημολογικά θεμέλια, αποκαλύπτοντας την έκταση 

στην οποία αυτές οι στάσεις προς την επαναστατική δράση, ήταν στενά 

συνυφασμένες με ερωτήματα, αναφορικά με την θεμελιώδη σύσταση της 

"πραγματικότητας", ενάντια στην οποία ο σουρεαλισμός επιθυμούσε να ξεσηκωθεί». 

Υπό αυτή την έννοια, ο Ηράκλειτος αποτέλεσε για τους σουρεαλιστές ένα είδος 

«φωτεινού καθοδηγητή», ένας φάρος πλοήγησης μέσα από τις θυελλώδης 

αναταραχές που πέρασε η ομάδα: «Παρά του να διαχέει την σύγκρουση, στην 

πραγματικότητα, η χρήση του Ηράκλειτου λειτούργησε σαν μια κραυγή προς 

ανασύνταξη στα μέλη της ομάδας, υποστηρίζοντας ότι τα νήματα του 

σουρεαλιστικού δεσμού είναι πιο ισχυρά, όταν το σώμα της ομάδας απειλείται με 

διάσπαση, και η ομάδα μπορεί να αγγίξει την καλύτερή της επίδοση, ακριβώς τη 

στιγμή που οι σχέσεις της είναι οι πιο τεταμένες»  

Συνοψίζοντας, ο Ηράκλειτος προσέφερε στην σουρεαλιστική ομάδα, αυτό το 

ακριβώς το είδος της «αρμονίας», που τόσο είχε ανάγκη: 

   .   

[..] Ο Breton, παραθέτει τον Ηράκλειτο για δεύτερη φορά στα "Συγκοινωνούντα 

δοχεία", σαν ένα τρόπο να πλαισιώσει την σύλληψη της "αρμονίας" ανάμεσα στα, 

φαινομενικά, αντιτιθέμενα ιδεολογικά συστήματα, όχι μόνο της μαρξικης και της 

φροϋδικής μεθοδολογίας, αλλά και μεταξύ δυο "βασιλείων" της εμπειρίας, που και οι 

δυο περιγράφουν. Ο Breton γράφει ότι η πρόκληση για τις περισσότερες μοντέρνες 

ιδεολογίες (και συγκεκριμένα για τον σουρεαλισμό) ήταν "να διατηρήσουν αυτό που 

τους αντιτίθεται, σε συμφωνία με αυτόν". Ο Ηράκλειτος, συνεχίζει, "το εξέφρασε 

επακριβώς: Η αρμονία των αντιτιθέμενων τάσεων, ως [αυτή] του τόξου και [αυτή] της 

λύρας". Αν και ο Breton παραθέτει αυτό το απόσπασμα του Ηράκλειτου για να 
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υποδηλώσει το τρόπο με τον οποίο το πολιτικό "τόξο" του σουρεαλισμού και η ποιητική 

"λύρα" του, επιλύονται διαλεκτικά για να επιτύχουν μια "μεγαλύτερη ζωντάνια/κίνηση... 

μέσα από την μεταβολή έλξης και απώθησης (όπως γράφει στο έργο «Συγκοινωνούντα 

δοχεία»)", η Ηρακλείτεια αίσθηση της αρμονίας αξιολογείται, σε ένα άλλο απόσπασμα, 

με μια πολύ μεγαλύτερη αίσθηση της έντασης αυτής: "ο πιο ακριβής συντονισμός 

πηγάζει από αντικείμενα που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, και ότι όλα τα 

πράγματα συμβαίνουν μέσα από την σύγκρουση"
102

     

  

Η κατάχρηση των αποσπασμάτων από το άρθρο του Eburne, στην οποία 

επιδόθηκα εδώ, εξυπηρετεί δυο σκοπούς: αφενός, λειτουργεί ως μια συμπληρωματική 

εισαγωγή στη συζήτηση, αναφορικά με το ζήτημα της ύπαρξης ή μη μιας 

επιστημολογίας του σουρεαλισμού, στη βάση του φιλοσοφικού πεσιμισμού, της 

οποίας η κορύφωση εντοπίζεται στο τελευταίο κεφάλαιο. Nα σημειώσω 

προκαταβολικά ότι, αν και η σκιαγράφηση της σουρεαλιστικής ομάδας από τον 

Eburne, ως μιας χαλαρής, στα όρια της συγκρουσιακής, ένωσης ατόμων, που 

προσανατολίζεται στη διαλεκτική ενσωμάτωση διαφορετικών προοπτικών, φαίνεται 

να συμφωνεί με την ανάλογη σκιαγράφηση από τον Kadri, ένας αποκλειστικός 

περιορισμός των προοπτικών αυτών στο μαρξισμό, τον φροϋδισμό και ορισμένες 

άλλες καλλιτεχνικές πρακτικές, αντιβαίνει στην θεώρηση του δεύτερου (επειδή 

ακριβώς τους αποδίδει μιας σταθερή «ουσία»).    

 Αφετέρου, παρέχει ορισμένες ουσιαστικές πληροφορίες για να δούμε το πώς η 

φιλοσοφία του Ηράκλειτου παρεισφρέει στην καλλιτεχνική θεωρία του Masson, και 

κατ’ επέκταση το πώς ο τελευταίος εμπλέκεται στην παραπάνω συζήτηση (πράγμα 

που είναι και το όλο ζητούμενό της). Υπό αυτό ακριβώς το σκεπτικό, μπορούμε να 

επιστρέψουμε τώρα στη προσέγγιση του αυτοματισμού από τον Masson. Σε ένα 

κείμενό του, με τίτλο Η ζωγραφική είναι μια πρόκληση (1939), έγραφε, αναφορικά με 

το ζήτημα της επάρκειας του τελευταίου ως σουρεαλιστική πρακτική: 

«Συγκεκριμένα, από τις πρώτες σουρεαλιστικές έρευνες είχε τεθεί το ερώτημα αν η 

ολοκληρωτική αφοσίωση στην συσχετιστική φαντασία, έπρεπε να ξεπεραστεί. 

Ορισμένοι από μας είχαν, από τότε, απαντήσει θετικά. Ο κίνδυνος του αυτοματισμού 

ήταν αναμφισβήτητα ότι συνέδεε συχνά μη ουσιώδεις σχέσεις, των οποίων το 

περιεχόμενο, έλεγε ο Hegel" δεν ξεπερνούσε αυτό το οποίο εμπεριεχόταν στις 
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εικόνες". Είναι δόκιμο να προσθέσουμε, ωστόσο, ότι ενώ στη φιλοσοφική έρευνα, ο 

θεμελιώδης νόμος είναι να είσαι προσεκτικός αναφορικά με τις σχέσεις των ιδεών, 

δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στην καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία είναι 

ουσιαστικά λογική διαίσθηση [intuition sensible]. Η εξέλιξη των εικόνων, το θαύμα ή 

η αγωνία της συνάντησης, ανοίγουν έναν μονοπάτι πλούσιο σε πλαστικές μεταφορές: 

μια φωτιά από χιόνι». 
103

        

 Όσο αφορά την σημείωση περί του «ανούσιου συσχετισμού εικόνων» (άμεση 

αναφορά στην «Αισθητική» του Hegel), προτείνω εδώ της εξής ανάγνωση, 

αναγνωρίζοντας παράλληλα τον, πάντα υπαρκτό (και διόλου αμελητέο) κίνδυνο, μιας 

παρερμηνείας: Ο Masson φαίνεται να γνωστοποιεί εδώ τον κίνδυνο που έφερε ο 

αυτοματισμός, να περιορίζει τους συσχετισμούς αυτούς στο επίπεδο του ατόμου, της 

υποκειμενικής συνείδησης. Όπως θα υποστηρίξω στη συνέχεια, πιστεύω ότι αυτό που 

καθιστά ανούσιο αυτό το συσχετισμό είναι ότι δεν ήταν ικανός να παράγει «γνώση», 

η οποία, στο πλαίσιο του φιλοσοφικού πεσιμισμού, αποτελεί προϊόν της 

«συνάντησης», ανάγεται δηλαδή στο επίπεδο της δι-υποκειμενικότητας. Υπό το ίδιο 

πρίσμα, θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε, ενδεχομένως, τις διαρκείς στιλιστικές 

εναλλαγές και τους τεχνοτροπικούς πειραματισμούς, αυτής της δεκαετίας, προς την 

κατεύθυνση της εικονογραφικής αποτύπωσης αυτής της λογικής της «συνάντησης». 

Σε έργα όπως οι «Δαρμένοι» [εικ. 33] ή το «Το στοιχειωμένο κάστρο» [εικ. 34], 

μπορεί να εντοπίσει κανείς τα πρώτα βήματα μιας μεταβατικής πορείας: η γνωστή 

«κυβιστική σκαλωσιά», όπως την ονομάζει ο William Rubin, η οποία διάρθρωνε το 

χώρο στους πίνακες της προηγούμενης πενταετίας, «έχει διαλυθεί στο κέντρο του 

πίνακα, κάτω από την πίεση της λαβυρινθώδους γραμμής των αυτόματων σχεδίων· 

αλλά, ενώ η τελευταία είναι πανέμορφα υποβλητική, από το επιμελώς ζωγραφισμένο 

καμπυλόγραμμο περίγραμμα, απουσιάζει ο αυθορμητισμός και η ενέργεια των 

σχεδίων στο χαρτί».
104

         

 Η απάντηση σ’ αυτό το πρόβλημα, υπήρξε για τον Masson ή ανακάλυψη ενός 

νέου υλικού, παρμένου από τη «μητέρα φύση»: η άμμος [εικ. 35-37]
105

 O ίδιος 
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εξαιρετικά διαφοροποιημένο. Νομίζοντας ότι γνωρίζουμε ένα αντικείμενο δεν το κοιτάμε πια, αυτό 
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περιέγραφε την διαδικασία ως εξής: Ξεκινούσε ρίχνοντας κόλλα πάνω σε ένα καμβά, 

έτσι ώστε να πάρει «την εμφάνιση του τοίχου του Leonardo Da Vinci». Έπειτα έριχνε 

από πάνω άμμο, παρόμοια με την τεχνική του dripping του Jackson Pollock, 

«κουνώντας παράλληλα τον καμβά έτσι ώστε να σχηματιστούν θρυμματισμοί και 

βαθουλώματα». Με ένα μαχαίρι επιχειρούσε κάποιες διορθώσεις, ρίχνοντας συνεχώς 

πάνω από τα «παράλληλα επίπεδα» που δημιουργούνταν, άμμο και κόλλα, 

προσθέτοντας ακόμα ορισμένες πινελιές με μπογιά. Όλα αυτά γινόντουσαν «με 

αστραπιαία ταχύτητα».
106

         

 Ο Masson επέμενε ιδιαίτερα στη σημασία της υιοθέτησης της τεχνικής της 

ζωγραφικής με τη χρήση της άμμου, στην οποία επέστρεφε ανά διαστήματα στην 

πορεία της καλλιτεχνικής του ζωής: «Τα έργα με την άμμο ήταν πολύ σημαντικά για 

‘μένα, γιατί πρότειναν ένα αληθινό πεδίο μάχης δυνάμεων – ένα πεδίο που επρόκειτο 

να επιτευχθεί κάτι. Καθώς το να είμαι παραστατικός ήταν το ταπεραμέντο μου, ήταν 

πολύ σπάνιο να μην καταλήξω στο αναπαραστατικό στοιχείο. Η λέξη αρένα, που 

χρησιμοποίησε ο [Paul] Rosenberg είναι εξαίσια. Προσωπικά, μιλούσα για ένα πεδίο, 

γιατί αυτό εξέφραζε την ιδέα της επιφάνειας: ένα πεδίο είναι σαν ένας τόπος· το πεδίο 

της μάχης όπου λαμβάνει χώρα η δράση. Το φόντο της άμμου ήταν κάτι παραπάνω 

από φόντο: υπήρχε· ενώ το άσπρο φύλο ήταν αδρανές» 
107

 Η αναφορά στην ιδέα του 

πεδίου, μας φέρνει στο μυαλό τα λόγια του Kadri στην προηγούμενη ενότητα: «Η 

ενοποιητική πτυχή του αυτοματισμού στόχευε στο να τοποθετήσει τα πάντα στο ίδιο 

πεδίο, στο ίδιο χειρουργικό τραπέζι, θα μπορούσαμε να πούμε». Με άλλα λόγια, η 

ζωγραφική με τη χρήση της άμμου, έμοιαζε σαν ένας τρόπος να μεταβληθεί η 

παθητική (περιορισμένη στο υποκείμενο), πλην αποκαλυπτική δυναμική του 

αυτοματισμού, σε μια ενεργή συνάντηση με την φύση, τον κόσμο. 

Με την χρήση της άμμου, ο Masson κατάφερε λοιπόν να μεταφέρει την 

διαδικασία του αυτόματου σχεδιασμού στο επίπεδο της ζωγραφικής σε μεγάλες 

διαστάσεις, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η «συνειδητή» κατασκευή της. Κατά τα 

                                                                                                                                                                      
είναι σύνηθες. Πίστευα ότι όλοι οι κόκκοι της άμμου είναι ταυτόσημοι, και αντιλήφθηκα, βυθίζοντας 

σ' αυτούς τα χέρια μου, ότι δεν υπάρχει έστω κι ένας πανομοιότυπος με τον άλλο. Η εξέταση 

αποδείκνυε την πολλαπλότητα των χρωμάτων, τους θαυμαστούς αντικατοπτρισμούς, την 

διαφοροποίηση του υλικού, ώστε αμέσως είπα: "Ορίστε λοιπόν ένα ζωντανό υλικό!". Είχα καταφέρει 

λοιπόν να επιτύχω την άσκηση του αυτοματισμού σε ένα πίνακα και όχι μονάχα σε άσπρο ή 

χρωματιστό φύλο χαρτιού». André Masson (επιμ. Gilbert Brownstone), André Masson, Vagabond du 
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λεγόμενα του επίσης, σε ένα κείμενο, με τίτλο «Σχετικά με τον σουρεαλισμό» (1948), 

η ζωγραφική με άμμο αποτέλεσε μια διέξοδο από το γεγονός ότι η σουρεαλιστική 

ζωγραφική είχε υποπέσει ουκ ολίγες φορές σε μια σταθερότητα/στασιμότητα (fixité), 

η οποία πρόδιδε ένα στείρο, ακαδημαϊκό πνεύμα. Στο ίδιο κείμενο μάλιστα,  Masson 

προέβη στη διατύπωση του «παραπόνου» ότι οι σύντροφοί του σουρεαλιστές, δεν 

ενδιαφέρθηκαν ποτέ πραγματικά για τα αυτόματα σχέδιά του, κι αυτά με την άμμο, 

προτιμώντας αντίθετα τους πιο «στατικούς» πίνακές του. 
108

    

 Την ίδια ακριβώς ρητορική φαίνεται να επαναλαμβάνει και στο προηγούμενο 

κείμενο που παρατέθηκε, Η ζωγραφική είναι μια πρόκληση: καταφερόταν ενάντια στο 

γεγονός ότι, προς το τέλος της δεκαετίας του '20, άρχισε να παρατηρείται μια 

«δημαγωγία του παράλογου» στη σουρεαλιστική ζωγραφική, «μια θλιβερή φαντασία 

που δεν συσχετίζει παρά στοιχεία που στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται από 

την αξιολύπητη λογική». Η απάντηση σε αυτή την δυσάρεστη έκβαση δεν ήταν άλλη 

από την εξής: 

 

Και πρώτα απ' όλα, για να θέτει κάνεις μια τέτοια αρχή, ότι ο καλλιτέχνης με 

φαντασία, μπορεί να συνθέσει το έργο του μονάχα με υλικά που υπάρχουν ήδη στον 

πραγματικό κόσμο, απαιτείται ότι, με τα μάτια του ανοικτά στο εξωτερικό κόσμο (αυτό 

συμβαίνει στον ίδιο!), δεν βλέπει τα πράγματα με την αποδεκτή γενικότητά τους, αλλά 

στην αποκαλυπτόμενη ατομικότητά τους: υπάρχει ένα κόσμος σε μια κουταλιά νερό, 

που τρέμει στην άκρη του κόσμου, αλλά αυτό μονάχα, όταν ο καλλιτέχνης και ο 

ποιητής. έχουν το χάρισμα να το δουν στην αμεσότητά του. Ωστόσο, κανείς ας μην 

αυταπατάται σ’ αυτό, αυτή η αποκάλυψη ή εμπνευσμένη γνώση, αυτή η επαφή με τη 

φύση, είναι βαθειά μονάχα στο βαθμό που έχει προετοιμαστεί από τον στοχασμό, από 

τον έντονο διαλογισμό του καλλιτέχνη. Μονάχα με αυτό τον τρόπο μπορεί η αισθαντική 

αποκάλυψη να εμπλουτίσει την γνώση. Η εισβολή των αντικειμένων στον εαυτό, η 

μετατροπή του εγώ σε απλά ένα βάζο, το οποίο γεμίζουν: αυτή η απορρόφηση 

παρουσιάζει μονάχα ένα πολύ χαμηλό βαθμό της συνείδησης. Ομοίως, η απερίσκεπτη 

έκκληση στις υπόγειες δυνάμεις, η επιφανειακή ταύτιση με τον κόσμο, ο ψευδής 

«πριμιτιβισμος», είναι μόνο πτυχές ενός εύκολου πανθεϊσμού.
 109
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Στο ίδιο μοτίβο ερμηνείας, προτείνω εδώ την εξής ανάγνωση: Στο παραπάνω 

απόσπασμα θα μπορούσε να βρει κανείς την επιβεβαίωση της θέσης του φιλοσοφικού 

πεσιμισμού,  ότι η παθητικότητα του αυτοματισμού, η μετατροπή του εαυτού σε ένα 

«δοχείο» μέσα στο οποίο «ρέουν τα πράγματα» - όπως στα πορτραίτα που 

εξετάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα - δεν αρκεί για οδηγήσει στην αισθαντική 

αποκάλυψη που φέρνει η συνάντηση με το φυσικό και το ανθρώπινη σύμπαν,  το 

μόνο ικανό μέσο για τον εμπλουτισμό της γνώσης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να 

οδηγήσει τον καλλιτέχνη σε μια πλήρη αποκήρυξη του αυτοματισμού, αλλά σε μια 

προσπάθεια για «έλλογη αξιοποίηση» των κατακτήσεων του (της διάνοιξης δηλαδή 

ενός αχανούς πεδίου των προοπτικών μέσα στο υποκείμενο): μια συνειδητή 

προσπάθεια  - στο βαθμό που έχει προετοιμαστεί από τον στοχασμό, από τον έντονο 

διαλογισμό του καλλιτέχνη
110

 - αναγωγής του καθεστώτος που επικρατεί στο 

ασυνείδητο, στο πεδίο του πραγματικού/καθημερινού, μέσω της οργάνωσης μιας 

συγκεκριμένης αισθαντικότητας προς τα ερεθίσματα του κόσμου. Προς επιβεβαίωση 

αυτής της θέσης, προτείνω εδώ την διερεύνηση ενός τελευταίου αποσπάσματος από 

το κείμενο Σχετικά με τον σουρεαλισμό:       

           

 Θα έπρεπε ίσως να αποκρύψω ότι ο άλλος δρόμος με ενδιέφερε περισσότερο; 

Το μονοπάτι αυτό αποτελούνταν από το κυνήγι, την αναζήτηση, ή πιο συγκεκριμένα την 

ανακάλυψη μιας κίνησης που "επιστρέφει στον εαυτό της", ενώ αποδέχεται να φέρει 

μέσα στον ουσιώδη θόρυβό της - στην τροχιά της - τα παράλογα απομεινάρια ενός 

αναγνωρίσιμου κόσμου: εκείνων των στοιχείων και των βασιλείων, εδώ κι εκεί, 

θραύσματα του ανθρώπινου ντεκόρ. Ένας αστερισμός. Αυτή η αρχή αντιτίθεται, 

ουσιωδώς, στην άλλη αρχή: αυτού του ετερόκλητου κολλάζ, μεταφερμένου στη 

ζωγραφική, με το τελευταίο να αναζητά την σταθερότητα σε όλα, "την εικόνα μιας 
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 Από το ίδιο κείμενο: «Συνοψίζοντας, οι θεμελιώδεις συνθήκες του φανταστικού έργου, έχουν 
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εικόνας". Αυτό διατυπώθηκε αργότερα με ένα επιτακτικό τρόπο: η σουρεαλιστική 

ζωγραφική πρέπει να είναι μια έγχρωμη  φωτογραφία ενός ονείρου... Φωτογραφία! 

Ακούτε καλά, ούτε καν κινηματόγραφος, επειδή η εικόνα κινείται. Αυτός ο 

σουρεαλισμός της σταθερότητας, κατέληξε το σχεδόν επίσημο δόγμα, και καθώς 

διατηρήθηκε, ήταν προφανές ότι εγώ, με την αναζήτηση του δυναμισμού και του 

ασταθούς, ήμουν μια προεξοχή. [..] Για παράδειγμα, αν μερικές φορές χρησιμοποίησα 

αληθινά αντικείμενα στο σώμα του πινάκων μου: φύλα, φτερά, κοχύλια, μέλη από 

σώματα εντόμων, κι άλλα στοιχεία από τη φύση, ήταν γι' αυτό το σκοπό: ώστε αυτά τα 

αντικείμενα να ακολουθήσουν το ρυθμό της γραφής. Πέρα από το να είναι παρόντα με 

τον τρόπο της συλλογής βοτανολογίας ή οπλοστασίου, είχαν παρασυρθεί σε μια θύελλα 

σημείων.
111

  

          

Όπως θα γίνει φανερό στο τελευταίο κεφάλαιο, μια «κίνηση που επιστρέφει 

στον εαυτό της», φέρει τους απόηχους μια πιθανής αναφοράς στην ιδέα-έννοια της 

νιτσεϊκής αιώνιας επιστροφής. Ακόμα, η συλλογή των «θραυσμάτων» του φυσικού 

κόσμου στους πίνακες τους Masson, με τη χρήση της άμμου, ανέρχεται εδώ σε ένα 

καθαρά κυριολεκτικό επίπεδο. Η «ηρακλείτεια αρμονία», έτσι όπως περιγράφηκε 

πρωτύτερα, ως μια χαλαρή ενότητα στοιχείων, οι δεσμοί της οποίας, κατά ένα 

οξύμωρο σχήμα, γίνονται ισχυρότεροι όσο οι τάσεις που την απαρτίζουν αποκλίνουν 

εντονότερα, εκδηλώνεται εδώ σε όλο της το «φυσικό μεγαλείο». Θα μπορούσαμε 

επίσης να πούμε ότι, τα έργα με τη χρήση της άμμου του Masson, παρουσιάζονται 

σαν μια προσπάθεια να αποκαλύψει το «κρύπτεσθαι», την τάση της φύσης να 

αποκρύπτει τον εαυτό της, πασχίζοντας να αγγίξει το «μη αντιληπτό του εμπειρικού 

κόσμου».
112

 Επειδή ακριβώς αυτού του είδους οι συναντήσεις των θραυσμάτων του 
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 Οφείλω να σημειώσω εδώ ότι βασίζω το συμπέρασμα μου, ξανά, στην προσέγγιση του άρθρου του 
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φυσικού κόσμου, καθώς και του «ανθρώπινου ντεκόρ», δεν αποσκοπούν στην 

παραγωγή τετελεσμένων γεγονότων / ερμηνειών του κόσμου, αλλά μοιάζουν 

προσανατολισμένες στο να παράγουν δυναμικές σχέσεις και αφορμές για νέες 

αξιολογήσεις, πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη με τον 

προοπτικισμό που πρεσβεύει ο φιλοσοφικός πεσιμισμός. Τα θραύσματα αυτά δεν 

αποτελούν απλώς αναπαραστάσεις που τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη, αλλά 

βρίσκονται σε μια ενεργή αντιπαράθεση, σαν είναι ριγμένα σε μια αρένα (σύμφωνα 

με την προσφιλή έκφραση του Masson) συγκροτώντας εντούτοις, μια «επισφαλή 

ενότητα», με τους όρους του Burger: «Η ιδιοτυπία του μη οργανικού έργου τέχνης, 

που εργάζεται με την αρχή του μοντάζ, συνίσταται αντιθέτως, κατά τον Adorno, στο 

ότι παύει να παράγει την επίφαση της συμφιλίωσης [..] Ακόμη και όταν η άρνηση της 

σύνθεσης [στο μη οργανικό έργο τέχνης] μετατρέπεται σε αρχή διαμόρφωσης, θα 

πρέπει να συνεχίζει να είναι νοητή μια οσοδήποτε επίφασης, ενότητα. Τούτο 

σημαίνει, όσο αφορά την πρόσληψη, ότι το ακόμη και το πρωτοποριακό έργο τέχνης 

μπορεί να κατανοηθεί ερμηνευτικά (δηλ. ως νοηματικό όλο), μόνο που η ενότητα έχει 

ενσωματώσει την αντίφαση. Το έργο ως όλο δεν συγκροτείται πλέον από την αρμονία 

των μεμονωμένων μερών, αλλά από την αντιφατική σχέση ετερογενών μερών».
113

 Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί έναν εναλλακτικό ορισμό της «ηρακλείτειας 

αρμονίας», ενός ιδιότυπου καθεστώτος «συγκρουσιακής συνύπαρξης» που αντιβαίνει 

σε οποιαδήποτε προσπάθεια οριστικής σύνθεσης. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι αυτό που εικονοποιείται στους πίνακές με τη χρήση της άμμου του 

Masson, είναι η ίδιος ο δυναμισμός της κίνησης, η ροή της εξέλιξης της γραμμής, μια 

διαδικασία που δεν παρέμενε προσκολλημένη στην πρόσκαιρη αξία με την οποία 

ήταν επενδυμένες οι αναπαραστάσεις-εικόνες, αλλά τις διαπραγματευόταν στο 

επίπεδο του συσχετισμού τους (παρόμοια με την κινηματογραφική γλώσσα). Όπως 

γράφει ο Kadri: « [..] ενώ ο Breton υποστήριζε την ενότητα των αντιθέτων, δεν 

υπήρξε ποτέ στον σουρεαλισμό η πεποίθηση στην πιθανότητα της σύνθεσης. Η 

αίσθηση της ενότητας του σουρεαλισμού, δεν ήταν η προβολή μιας απολυτότητας ή 

ενός ιδανικού, αλλά μάλλον ένα πεδίο, ένας χώρος για συνάντηση. Επιπλέον, η 

συνάντηση δεν επρόκειτο να συμβεί στο επίπεδο των ιδεών ή της συνείδησης. Ο 
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σουρεαλισμός, μετέστρεφε πάντα την κατεύθυνση της εγελιανής αισθητικής - 

εκδηλώνοντας τον εαυτό της, όπως το εξέφρασε ο Artaud, σαν μια "γενική υποτίμηση 

των αξιών, μια υποτίμηση του μυαλού" - προσανατολίζοντάς την από το μυαλό και 

την θρησκεία, προς το σωματικό και το αισθησιακό. Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο 

λάμβανε χώρα ή συνάντηση: δεν θα μπορούσε να υπάρχει μονάχα στο μυαλό, στο 

εσωτερικό ονειρικό τοπίο του σουρεαλιστικού παρελθόντος· η σουρεαλιστική 

συνάντηση επρόκειτο να είναι μια σωματική.» 
114

 

Στο ίδιο πλαίσιο, στην καταληκτική ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου, 

σκοπεύω να συνεχίσω την επιχειρηματολογία υπέρ του ότι, αυτή η αναζήτηση της 

κίνησης και του δυναμισμού από τον Masson, ενάντια στην αίσθηση της fixité, και 

προς την επίτευξη της λεγόμενης «ηρακλείτειας αρμονίας» (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της οποίας ήταν η ζωγραφική με τη χρήση της άμμου) συγγενεύει με την 

διαπραγμάτευση της κινηματογραφικής θεωρίας του Artaud, από τον Kadri, ως προς 

το εξής: η πιο «απτή» εκδήλωση του φιλοσοφικού πεσιμισμού στο έργο του Masson, 

λαμβάνει χώρα στο πεδίο του σώματος. Παράλληλα με την εξέταση της ιδέας του 

εαυτού-υποκειμενικότητας στο πρότυπο του Ακέφαλου, η τεκμηρίωση της σημασίας 

της ιδέας-έννοιας της μεταμόρφωσης στο έργο του Masson, φιλοδόξει να καταλήξει 

σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα με αυτό του συγκεκριμένου μελετητή.   

 

*** 

 

 Έχοντας θέσει τις παραπάνω θεωρητικές βάσεις λοιπόν, συνεχίζω 

υπογραμμίζοντας ότι η βία της γραμμής, το λανθάνον στοιχείο της διαδικασίας της 

αυτοματιστικής ζωγραφικής με τη χρήση άμμου, έδωσε τη σκυτάλη σε πιο 

«ορθόδοξα ζωγραφικά» έργα, ο θεματολογικός άξονας των οποίων, κινούνταν γύρω 

από τη βία, και πιο συγκεκριμένα, γύρω εικονογραφικό μοτίβο του θανάτου ή της 

μάχης μεταξύ ζώων. Η επιλογή αυτού του θέματος προϋπήρχε ως σκέψη, όπως 

φανέρωνε το πολλαπλά επανεμφανιζόμενο μοτίβο του πουλιού που διαπερνάται από 

βέλη. Οι μάχες ωστόσο μεταξύ θαλάσσιων πλασμάτων και θηλαστικών, στους 

πίνακες με την άμμο, απηχούν σε μια ευρύτερη θεωρητική σύλληψη. Στο πίνακα Η 

μάχη των Ψαριών [εικ. 39], ο Masson καταφέρνει να ελευθερώσει πλήρως το βίαιο 

ένστικτο, περιγράφοντας έναν «πεδίο μάχης» ανάλογο με το καθεστώς που 
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πιθανότατα επικρατούσε στη γη, κατά την εμφάνιση των πρώτων έμβιων πλασμάτων.

  Σε αυτή την εικόνα, της οποίας η εξέλιξη «ανακεφαλαιώνει την διαδικασία 

της ζωής», σύμφωνα με την γλαφυρή διατύπωση του William Rubin, ο Masson 

υπερτονίζει τη βίαιη πτυχή της φυσικής μεταμόρφωσης, όπως περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, προσπαθώντας να επιτύχει μια εξισορρόπηση του αισθητικού 

κανόνα με τη μη περιορίσιμη φύση του ενστίκτου: «Η αισθητική αρχή γίνεται μια 

άμυνα ενάντια στην αναρχία και το θάνατο. Αν και η αισθητική έχει τις δικές της 

ψυχολογικές ρίζες, λειτουργεί στην εικονογραφία του Masson σαν το "ορθολογικό" 

συστατικό, ενώ ο αυτοματισμός επιτρέπει την έκφραση του πρωτόγονου 

συναισθήματος».
115

 Σε ένα άλλο πίνακα με τίτλο Η μεγάλη μάχη των ψαριών [εικ. 

40], ο Masson επιχειρεί την αναγωγή της αρχαϊκής βίας σαν αξία, μέσω της προβολής 

της στο επίπεδο της ανθρώπινης ζωής: τα ψάρια ανθρωποποιούνται, παρουσιάζοντάς 

τα να κρατούν μαχαίρια. Αυτό μας παραπέμπει στη φράση από το κείμενο για την 

συντροφιά της rue Blomet, ότι «ο άνθρωπος είναι το πιο βίαιο από όλα τα ζώα», 

καθώς και στο γνωστό επεισόδιο από την Άσματα του Maldoror, όπου το 

μυθιστορηματικό alter ego του Isidore Ducasse, συνουσιάζεται με ένα θηλυκό 

καρχαρία. Σχολιάζοντας το κομβικό αυτό έργο, για την «ιδεολογική γενεαλογία» του 

σουρεαλισμού, η  Alice Owen Letvin παρατηρεί ότι η εντρύφηση στη βία, ξυπνά στον 

Maldoror τις «χαρές της σκληρότητας» και την συνειδητοποίηση της δικής του 

συνενοχής σε αυτή. Το «διαρκές, αγνό και βδελυρό ζευγάρωμα» με το άγριο αυτό 

πλάσμα της θάλασσας, δεν είναι μόνο μια δραματική προσπάθεια να διερευνήσει τη 

βία ή την «ζωική συνείδηση», αλλά συνιστά επίσης και μια αναγνώριση, μια 

αποκάλυψη του εαυτού. Κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια του άλλου «ήταν έκπληκτοι 

που έβλεπαν μια τέτοια αγριότητα στο βλέμμα τους [..] ο καθένας τους επιθυμούσε 

να ατενίσει, για πρώτη φορά, το ζωντανό του πορτραίτο».
116

    

 Ο Georges Limbour έδειχνε να αναγνωρίζει πλήρως αυτή την ειδική ποιότητα 
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των «ζωικών μαχών» του Masson, συνδέοντας την παράλληλα με την λεγόμενη 

«εμμονή των εντοσθίων». Σε ένα κείμενο του με τίτλο «Ένας συμπαντικός 

διαμελιστής» παρέθετε το εξής απόσπασμα, που θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί, 

δίπλα σε αρκετούς πίνακες του Masson [εικ. 41-42]: «Τιμή σε εκείνον που ήξερε πώς 

να εκμεταλλευτεί αυτές τις ζώσες κοιλότητες με περισσότερο θάρρος και ιδιοφυία, 

απ’ ότι εκείνους που ζωγράφιζαν βιολιά και κεχριμπάρια! Γιατί με τα εντόσθια 

τέτοιων ζώων, τα δίχτυα των χρωματισμένων υγρών, τις μπλε πλεξούδες των 

εντέρων, τις λωρίδες των κομμένων οργάνων, τις κορδέλες της σάρκας και τα δέντρα 

που γεννιούνται από ασθένειες και που είναι οι μεσονύχτιοι ήλιοι [..] εξύφανε νέα 

αραβουργήματα, κι αυτό επεκτάθηκε – έπιπλα γοητευτικά και ανυπολόγιστα - σε μια 

τέτοια χαριτωμένη αγριότητα, όπως τα λουλούδια σε μια προθήκη, στην άγονη 

παραλία της άμμου».
117

         

 Το κείμενο αυτό είχε δημοσιευτεί στο πέμπτο τεύχος του περιοδικού 

Documents (1930), του εντύπου γύρω από το οποίο είχαν συσπειρωθεί οι λεγόμενοι 

«αντιφρονούντες» του σουρεαλισμού, πολλοί από τους οποίους είχαν υπογράψει το 

εμπρηστικό φυλλάδιο Un Cadavre, το οποίο στηλίτευε την «παπική» πρωτοκαθεδρία 

που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει, κατά τα λεγόμενά τους, ο Breton στο κίνημα του 

σουρεαλισμού. Ανάμεσά τους οι Roger Vitrac, Jacques-André Boiffard, Robert 

Desons, Michel Leiris, και πάνω απ’ όλα ο «παλιός εσωτερικός εχθρός του 

σουρεαλισμού», όπως αυτοαποκαλούνταν, Georges Bataille. O Masson είχε 

γνωριστεί με τον τελευταίο, ήδη από τα πρώτα χρόνια της συντροφιάς της rue 

Blomet, κι από τότε συνδέθηκαν με μια στενή φιλία. Η πρώτη από τις πολλές 

καλλιτεχνικές τους συνεργασίες που θα ακολουθούσαν, αφορούσε την 

εικονογράφηση του μυθιστορήματος του Bataille «Η ιστορία του ματιού» που είχε 

εκδοθεί για πρώτη φορά το 1928. 
118

        

 Στο κύκλο των Documents, του οποίου η εκδοχή του σουρεαλισμού συνδύαζε 

στοιχεία από την εθνογραφική και την αρχαιολογική μελέτη, ερευνώντας, μεταξύ 

άλλων, φαινόμενα όπως ο «πριμιτιβισμός της jazz», ο Masson κατάφερε να βρει ένα 

πρόσφορο έδαφος για την προβολή του έργου του. Για παράδειγμα, το άρθρο του 

Carl Einstein με τίτλο André Masson: etude ethnologique (Μάιος 1929), φιλοξενούσε 
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αναπαραγωγές αρκετών έργων του καλλιτέχνη, από όλο το εύρος της δεκαετίας του 

'20. Στο κείμενο αυτό, ο Einstein έδινε έμφαση στα θέματα της ζωικής βίας, του 

θανάτου και της σεξουαλικότητας στο έργο του καλλιτέχνη, μεταχειριζόμενος όρους 

όπως αυτόν της «παραίσθησης». Πιο αναλυτικά, μιλούσε για την παραισθητική 

ικανότητα των έργων του Masson, που, ερχόμενη σε ρήξη με την «δομή των 

αντικειμένων», προσέφερε μια «μικρή δυνατότητα ελευθερίας», «μια αλλαγή στην 

τάξη των πραγμάτων». Τοποθετώντας σε υψηλότερη κλίμακα την εικόνα απ’ ότι το 

γραπτό λόγο-λογοτεχνία, λόγω των στενών ορίων της υποκειμενικότητας στα οποία 

κινούνταν, ο Einstein κατηγοριοποιούσε τους πίνακες του Masson ως συνώνυμους 

μιας «ελεύθερα ομιλούμενης γλώσσας», ανάλογης με την αυθόρμητη ομιλία, που 

ανταποκρινόταν στην ιδέα της συλλογικότητας και όχι του προσωπικού, εσωτερικού 

μονολόγου. Υπό αυτήν την έννοια μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

«ψυχογράμματα», ικανά να προκαλέσουν τις παραπάνω ψευδαισθήσεις. 
119

 

 Το πιο ενδιαφέρον σημείο ωστόσο στο κείμενο του Einstein, ήταν η αναφορά 

του στη δυνατότητα των έργων του Masson, και ειδικά αυτών που παρουσιάζουν 

μάχες και θανάτους ζώων, να εγείρουν το «μυθολογικό υπόστρωμα» της συνείδησης, 

διαμέσου του «ψυχολογικού αρχαϊσμού» τους. Μέσω της διάλυσης της απόστασης 

μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, εν προκειμένου της «θυσίας» του ζώου στον 

καμβά, ο θεατής οδηγούνταν σε αυτό που ονόμαζε ως «τοτεμική ταυτοποίηση».
120

 

Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία έπαιζε το σύνηθες, στον Masson, μοτίβο της 

μεταμόρφωσης, που δεν είχε λείψει ούτε από τους πίνακες της άμμου.
121

 Η «τοτεμική 

ταυτοποίηση» του Einstein έδινε το στίγμα της ιδιαίτερης ενασχόλησης της ύλης του 

περιοδικού με τις έννοιες του «ιερού» και της «θυσίας», τις οποίες ο Bataille, όπως θα 

δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, είχε επεξεργαστεί σε μια ενιαία θεωρία.
122
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 Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης ήταν ο ορισμός της λήμματος 

Σφαγείο
 123

 στη στήλη Λεξικό των Documents (6
ο
 τεύχος, Νοέμβριος 1929), ο οποίος 

συνοδεύονταν από φωτογραφίες της Eli Lotar, από τα παρισινά σφαγεία στην περιοχή 

της La Villette. To ιδιάζων στοιχείο αυτών των φωτογραφιών ήταν ότι δεν 

ανταποκρίνονταν στη λογική του ντοκυμαντέρ, αλλά ούτε και υπάκουαν σε μια 

πρόθεση παραγωγής ενός αμιγώς αισθητικού αποτελέσματος. Όπως γράφει η Laurie 

J. Monahan, επρόκειτο για «νεκρές φύσεις με την κυριολεκτική αίσθηση του όρου, 

μορφικές συνθέσεις που έχουν εκταθεί ως το ακρότερο όριο, απειλούμενες προς 

κατάρρευση ανά πάσα στιγμή, κάτω από το βάρος της "propre laideur" τους». Η 

δυναμική αντίθεση μεταξύ του θέματος και της αισθητικής εκφοράς του, ουσιαστικά 

αντικατόπτριζε, σε συμβολικό επίπεδο, την αντίφαση μιας κοινωνίας η οποία, ενώ 

βασιζόταν οικονομικά σε ένα τέτοιο επίπεδο βίας, ήταν ικανή, την ίδια στιγμή, να την 

αγνοεί πλήρως. Η τάση της μεταφοράς των σφαγείων έξω από το κέντρο της πόλης, 

μακριά από τα μάτια του πληθυσμού, που λάμβανε χώρα παράλληλα με την εξέλιξη 

των αστικού ιστού, μαρτυρά αυτή την πρόθεση συγκάλυψης.
124

   

 Κατά την Monahan,  αντιπαραβάλλοντας την μοντέρνα κοινωνία με αυτές των 

αρχαίων λαών της βόρειας και της νότιας Αμερικής (π.χ. Αζτέκοι), όπου η ορατότητα 

της θυσιαστικής βίας έπαιζε κομβικό ρόλο στην ομαλή κοινωνική λειτουργία, οι 

φωτογραφίες της Lotar και το κείμενο του Bataille, επιθυμούσαν να φέρουν τον 

θεατή αντιμέτωπο με ένα είδος απεκδυόμενης από κάθε νόημα βίας, που δεν έπαυε 
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όμως να προκύπτει από μια κοινωνική πραγματικότητα. Απώτερος στόχος, όπως θα 

δούμε στο παράδειγμα του Ακέφαλου, ήταν να προταθεί μια εναλλακτική στην αστική 

(και φασιστική) ηθική, αναδεικνύοντας, διαμέσου των δυνάμενων της «αποστροφής 

και της έλξης» (ο πειρασμός του να κοιτάζει κανείς αυτές τις φωτογραφίες και ο 

ταυτόχρονος αποτροπιασμός από την ωμότητά τους), την επαναστατική δυναμική 

που έφερε η αναγνώριση του έμφυτου καθεστώτος της ανθρώπινης βίας, και ο 

εναγκαλισμός του «δαπανηρού» και «ετερογενούς» της χαρακτήρα. 
125

  

 Οι εικόνες από τα σφαγεία της La Villete, «του κόσμο των δολοφόνων» όπως 

τον ονόμασε ο Masson - ο οποίος συνόδευσε την Lotar στην επίσκεψή της εκεί - τον 

ενέπνευσαν να δημιουργήσει το 1930, ορισμένους πίνακες με το συγκεκριμένο θέμα 

[εικ. 43].
126

 Σε δυο από αυτούς, που μοιράζονται τον ίδιο τίτλο Σφαγείο, και που 

φέρουν παράλληλα μια εικονογραφική ομοιότητα, μπορεί να παρατηρήσει κανείς 

τους στιλιστικούς πειραματισμούς του Masson: η κλίση προς το αναπαραστατικό 

στον πρώτο [εικ. 44], παίρνει μια πιο αφηρημένη χροιά στο δεύτερο [εικ. 45]. Η 

μετάβαση φαίνεται επιτυχής, καθώς οι πολλαπλοί χρωματισμοί και οι αδρές, κάθετες 

γραμμές του πρώτου, αδυνατούν να ενοποιήσουν τις μορφές του σφαγέα που 

κραδαίνει το μαχαίρι, το βοδιού που δέχεται στο λαιμό το χτύπημα, και την μορφή 

της κατσίκας κάτω δεξιά, χαρίζοντας μάλλον ένα «καρικατουρίστικο» χαρακτήρα 

στη σύνθεση. Στον έτερο πίνακα αντίθετα, η σχεδιαστική γραμμικότητα και η 

χρωματική ομοιογένεια, καταφέρνουν να αναδείξουν, στο μινιμαλισμό τους, την 

βιαιότητα του θεάματος. Όπως υπογραμμίζει η Monahan ωστόσο, ακόμα και σ’ αυτόν 

είναι φανερή μια τάση αισθητικοποίησης της βίας, που αποκλίνει από την άμεση 

ενόχληση των φωτογραφιών της Eli Lotar, ένδειξη ενός διαφορετικού επιπέδου 

καλλιτεχνικών προθέσεων, που μας φέρνει εγγύτερα στην, πρωτύτερα διατυπωμένη, 

αναζήτηση ενός δυναμισμού της κίνησης, που ορίζει μια συγκεκριμένη 

αισθαντικότητα: «Ο Masson δεν επιδίωκε να αντιγράψει τα αποτελέσματα της 

φωτογραφίας στην ζωγραφική, αλλά να δημιουργήσει εντάσεις μέσα στην ίδια την 

πρακτική της ζωγραφικής: μια αισθητική όπου η βία του θέματος θα διαθλούταν μέσα 

από την ίδια την διαδικασία της δημιουργίας». 
127

     

 Αναμφισβήτητα, παρά τις διαφορές στον τρόπο εκφοράς, ο Masson 
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μοιραζόταν με τον κύκλο του Bataille, και ιδιαίτερα με αυτόν τον ίδιο, παρόμοιες 

αντιλήψεις γύρω από την θυσία και την λειτουργία της βίας. Ο Νεκρός Άνδρας [εικ. 

46], που σύμφωνα με τον Masson «επιβλέπεται από τα φαντάσματα των αλόγων που 

φαίνεται να τον κατηγορούν», διατηρεί πιθανότατα μια αυτοβιογραφική φλέβα : «Η 

πρώτη αίσθηση της εξέγερσης που απέκτησα ποτέ: Είχα έναν θείο, ο οποίος χτυπούσε 

βίαια το άλογό του. Μια φορά ωστόσο είδα, στην αυλή του αγροκτήματος, το άλογο 

να τον αρπάζει και να του ξεσκίζει ένα μέρος του θώρακα [..] Ήταν ήδη ο Διομήδης. 

Και γι’ αυτό τα άλογα παρουσιάζονται να απονέμουν δικαιοσύνη στους 

περισσότερους πίνακές μου [εικ. 47]. Δεν μπορώ να περάσω μπροστά από ένα 

σφαγείο αλόγων χωρίς να νιώσω μια βαθειά ενόχληση». 
128

 Ο Poling αναφέρει ότι, 

για τον ίδιο πίνακα, ο Masson ισχυριζόταν επίσης ότι οι γραμμές παίρνουν «τη μορφή 

σάβανων, όπως τα εκτοπλάσματα», σημειώνοντας ότι αντλούσε την πηγή του από τη, 

μεταφυσικής χροιάς, συνειδητοποίηση ότι κατοικούσε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι: 

δήλωση που, κατά τον ίδιο μελετητή, μας παραπέμπει στην ατμόσφαιρα του πίνακα 

Νεκροταφείο, και στη λογική της επαναφοράς του πολεμικού τραύματος. Πέρα από 

την αληθοφάνεια αυτής της δήλωσης, ο πίνακας τίθεται δικαιολογημένα στη 

συζήτηση περί της «τοτεμικής ταυτοποίησης» που υποστήριζε ο Einstein, καθώς η 

μορφή του άνδρα, που παρουσιάζεται ξαπλωμένη πάνω σε ένα βωμό, φέρνει 

συνειρμικά στο νου μια κυριολεκτική ανθρωποθυσία, ή την μεταφορική ταύτιση 

θυσιαστή και θυσιαζόμενου, μέσω της θανάτωσης των αλόγων. 
129

  

 

 

Γ) «Μιμητική ψυχασθένεια» και φετίχ 

 

Η θεματική των ζώων, ως κύριοι παραλήπτες (αλλά και παραδότες) της βίας, 

θα συνεχίσει να κυριαρχεί και κατά την δεκαετία του '30, γνωρίζοντας μια ιδιαίτερη 

έξαρση την περίοδο της διαμονής του στην Ισπανία. Παρά την τεχνοτροπική τους 

απόκλιση, η υποκρυπτόμενη βία (συμβολιζόμενη από το δρεπάνι στη μέση) της, κατά 

τα φαινόμενα, γαλήνιας επαρχιώτικης ζωής, στο πίνακα Το αγκρόκτημα ΙΙ [εικ. 48] 

βρίσκεται σε οργανική σχέση με την «εμφύλια βία» μεταξύ κοκόρων στο πίνακα Οι 

κόκκινοι κόκορες [εικ. 49]. Οι κόκκινες πινελιές που ξεπετάγονται από το στήθος του 
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υψηλότερου κόκορα, μοιάζουν με ένα πίδακα αίματος που προκύπτει από το πιθανό 

πλήγμα που του επέφερε ο έτερος κόκορας στα αριστερά. Ένας τελευταίος 

παρακολουθεί το θέαμα κάτω αριστερά, ενώ στον ουρανό ο ήλιος επισκοπεί το 

«δράμα» σαν πιθανός σκηνοθέτης. Εν μέρει προϊόν των ιστορικών συνθηκών που θα 

εξεταστούν στη συνέχεια, η σύγκρουση των ζώων παρουσιάζεται ως μια μικρογραφία 

των ανθρώπινων εχθροπραξιών. Σε ένα σχέδιο μάλιστα, που, όπως θα δούμε 

παρακάτω, αναπαράγει το μοτίβο της σειράς των «Σφαγών», αφηνιασμένα έντομα 

επιτίθεται εναντίον γυναικών [εικ. 50].      

 Οι μάχες μεταξύ εντόμων, και ιδιαίτερα του είδος που είναι ευρέως γνωστό με 

το όνομα «αλογάκι της παναγίας» (praying mantis), αναδεικνύεται σε ένα από πιο 

δημοφιλή θέματα της δεκαετίας. Αν δώσουμε βάση στα λεγόμενά του ίδιου του 

Masson, το ενδιαφέρον του γι’ αυτά προέκυψε από την επαφή του με την 

πραγματική, υλική «ουσία» της ισπανικής γης: «Το πρώτο ταξίδι που είχαμε κάνει 

[Μάρτιος 1934] ήταν στην Ανδαλουσία. Αυτό που μoυ τράβηξε περισσότερο το 

ενδιαφέρον ήταν η μυστηριώδης πλευρά του εδάφους. Αυτή η μαγνητική όψη του 

εδάφους, την οποία βρήκα αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη γη των Iroquois, 

στο Κονέκτικατ. Εκεί, για πρώτη φορά, αμφισβήτησα τη γη. Έβαλα το κεφάλι μου 

στο χορτάρι, κοίταξα τι συνέβαινε. Τότε ήταν που ξεκίνησα τους πίνακες με τα 

έντομα».
130

        

 Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Masson είχε αποκτήσει την συνήθεια να αναπαράγει 

σε «καλλιέργειες» το συγκεκριμένο είδος εντόμων στο σπίτι του και να σκηνοθετεί 

μάχες με αυτά, βάζοντάς τα μέσα σε ένα κουτί. Στο πίνακα Συνάντηση των εντόμων 

[εικ. 51] το σύμπλεγμα των ζωυφίων στο κάτω άκρο του πίνακα μοιάζει να θαυμάζει 

ή να προσκυνά εκστατικά το έντομο σε μετωπική στάση στο πάνω άκρο, που 

παραπέμπει στο Χριστό (ή μια άλλη θρησκευτική φιγούρα), η οποία επιτηρεί τη 

σκηνή από τους ουρανούς, μαζί με την «αγγελική-εντομική» συνοδεία της. Ίσως πάλι 

πρόκειται για ένα πλήθος που παρίσταται «γιουχάροντας» στη μάχη του μαύρου 

εντόμου στη μέση και εκείνου, καφέ αποχρώσεως, που παρουσιάζεται χτυπημένο (;) 

απέναντί του. Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας αποπνέει μια σκοτεινή, τελετουργική 

ατμόσφαιρα θυσίας, η οποία καθίσταται περισσότερο σαφής, στο πίνακα με τίτλο Οι 

μάγοι [εικ. 52]. Στο κέντρο του έργου αυτού παρατηρούμε μια σκοτεινή φιγούρα σε 

μια ιερατική στάση, ανυψωμένη σε ένα βράχο. Τριγύρω, την περιβάλλουν διάφορες 
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άλλες ανθρωπομορφικές φιγούρες, με εξέχουσα εκείνη που είναι σχεδιασμένη με 

κόκκινο χρώμα, «τυλιγμένη» με μια δαιμονική αύρα. Τα κέρατα στο κεφάλι της 

φαίνεται να μιμούνται αυτά του μυθικού τέρατος του Μινώταυρου. Στο βάθος δεξιά, 

τρεις φιγούρες φαίνονται να συσκέπτονται, κάτω από μια λάμψη φωτός που έρχεται 

από τον ουρανό, υπονοώντας μια μορφής μαγικής αποκάλυψης ή επαφής με κάτι 

υπερβατικό.         

 Μπορούμε επίσης να σταθούμε σε άλλο ένα πίνακα, από την ισπανική 

περίοδο του Masson, με τίτλο Καλοκαιρινή διασκέδαση [εικ. 53]. Έχει ενδιαφέρον να 

παρατεθούν η περιγραφή και τα σχόλια που επιφυλάσσει ο William L. Pressly για 

αυτόν: «Ανθρωπόμορφα αλογάκια της Παναγίας είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές 

ενός ζωικού οργίου. Στο μέσο του προσκηνίου ένα μεγάλο αρσενικό mantis 

καταδιώκει το διαφεύγων ταίρι του, ενώ, από πάνω, δυο αρσενικά ορμούν προς ένα 

τυφλωμένο θηλυκό ανάμεσά τους. Στο δεξί προσκήνιο ένα mantis τρώει πολυάσχολα 

το ταίρι του, θύμα της ίδια της παράφορης επιθυμίας του, ενώ στα αριστερά, μια 

ακρίδα πνίγει και ροκανίζει το θύμα της σε μια σεξουαλικά προκλητική πόζα [..] 

Αλλά τα ωχρά λυρικά χρώματα του πίνακα δημιουργούν μια όμορφη ταπισερί, 

διαστρέφοντας την μοχθηρότητα της μακάβριας μάχης· σε αυτή ακριβώς την 

αντίθεση ανάμεσα στη σαγηνευτική ομορφιά του πίνακα και στην αγριότητά των 

εντόμων, εντοπίζεται το κλειδί για την ερμηνεία αυτού του έργου».
131

 Ο τραγικός 

δυισμός μεταξύ του θέματος και της αισθητικής εκφοράς του, η συνύπαρξη ανέμελου 

ερωτισμού και βίαιου θανάτου, επαληθεύονται και από τη λεζάντα - λόγια του 

Masson -  που συνόδευσε την μετέπειτα αναπαραγωγή του έργου, το 1938, στο 

περιοδικό Verve: «Βύθισε το κεφάλι στο καλοκαιρινό λιβάδι. Κάτω από τα αψιδωτά 

αγριόχορτα και τον τριγμό των αστεριών-γαϊδουράγκαθων, θα δεις τα αλογάκια της 

Παναγίας να κατασπαράζουν το ένα το άλλο, αμέσως μόλις ζευγαρώσουν».
132

 

 Την ίδια χρονιά που ο Masson ζωγράφισε τον παραπάνω πίνακα (1934), ο 

Roger Callois, δημοσίευε στο πέμπτο τεύχος του σουρεαλιστικού περιοδικού 

«Minotaure» ένα άρθρο, το περιεχόμενο του οποίου φέρει εκπληκτική «ιδεολογική» 

συνάφεια με την καλλιτεχνική επεξεργασία του θέματος της ερωτικής ζωής των 

mantis, από τον Masson. Ο τίτλος του άρθρου ήταν το Το αλογάκι της Παναγίας, από 
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την βιολογία στην ψυχανάλυση [La mante religieuse: De la Biologie à la 

Psychanalyse]. Αν και είναι σχεδόν απίθανο να διάβασε το συγκεκριμένο άρθρο την 

εποχή που εκδόθηκε, γνωρίζουμε ότι απ’ τις αρχές του 1937 o Masson έχει ξεκινήσει 

να αλληλογραφεί με τον Callois, σημειώνοντας σε μια επιστολή τις ευχαριστίες του 

για την αποστολή «του θαυμάσιου άρθρου του "Το αλογάκι της Παναγίας: Έρευνες 

πάνω στη φύση και την σημασία του Μύθου"», μια πιο συμπληρωμένη έκδοση του 

άρθρου του 1934 (το οποίο είχε μόλις εκδοθεί στις εκδόσεις Les Amis du Livre). 

Εύχεται επίσης να καταστεί δυνατό να του δείξει «τα σχέδια που έκανε επί πολλά έτη, 

με το αυτοκρατορικό έντομο σαν θέμα», ορισμένα από τα οποία πράγματι έστειλε, 

ώστε να εικονογραφήσουν το βιβλίο Ο μύθος και ο Άνθρωπος (Gallimard, Παρίσι, 

1938) στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το ενημερωμένο άρθρο. Ωστόσο το σχέδιο 

αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
133

       

 O Roger Caillois, διατηρώντας κυρίως την ιδιότητα του εθνογράφου, είχε 

συνδεθεί από νωρίς με το σουρεαλιστικό κύκλο που είχε σχηματιστεί γύρω από το 

Breton. Το 1934 ωστόσο επήλθε μια ρήξη, αιτία της οποίας ήταν κυρίως το γεγονός 

ότι οι, θετικιστικού χαρακτήρα, έρευνές του, συγκρούονταν με τις περισσότερο, κατά 

τον ίδιο, «μυστικιστικές» αναζητήσεις των σουρεαλιστών. Στη «κατάδυση» στο 

σκοτεινό βυθό του ασυνειδήτου και των ενστίκτων, στην οποία επιδίδονταν οι 

σουρεαλιστές, ο Caillois αντιπαρέθετε μία «επιστημολογία του συναισθήματος»
134
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όπως την ονόμαζε. O S. Romi Mukherjee σημειώνει, ότι τα σπέρματα αυτού του 

εγχειρήματος διαφαίνονταν ήδη από το αυτοβιογραφικό του κείμενο με τίτλο 

Αναγκαιότητα του Μυαλού, που είχε συντεθεί μεταξύ 1932 και 1934. Στο 

συγκεκριμένο κείμενο μπορούσε να διαβάσει κανείς το εξής απόσπασμα: «Την 

εφαρμογή μιας επιστημονικής αυστηρότητας και μεθόδου, σε ένα τομέα όπου, τόσο 

οι υποστηρικτές όσο και οι διαφωνούντες, έχουν συμφωνήσει ότι δεν έχει δικαίωμα 

να υπάρχει... να υπολογίσουμε τις εργασίες των περίπλοκων φαινομένων που 

μπορούμε να ταξινομήσουμε κάτω από την επικεφαλίδα "συναισθηματική φαντασία", 

λόγω της, αναπόφευκτα, διπλά αναπαραστατικής και συναισθηματικής φύσης τους, 

που μοιάζει να στοιχειοθετεί την ουσία και τον διανοητικό χαρακτήρα αυτού που 

ονομάζουμε λυρισμός, ακόμα και αν κάνεις δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να 

παρέχει μια συνεκτική ιδεολογία αυτού εδώ του πολύ σημαντικού πλαισίου.» 
135

 Κάτά τον S. Romi Mukherjee, το σημείο κλειδί στο παραπάνω απόσπασμα 

είναι η αναφορά στο στοιχείο του «λυρισμού». Για τον Caillois, ορισμένα 

αντικείμενα ή αναπαραστάσεις διαθέτουν μια «λυρική ικανότητα», η οποία 

μεταφράζεται ως η δυνατότητά τους να παρεισφρέουν στη ανθρώπινη φαντασία, 

«αποσυναρμολογώντας της συνείδηση και το πραγματικό, και να παρασύρουν την 

ανθρώπινη ψυχή σε μια διαμάχη μεταξύ των κοιμώμενων και άγνωστων αισθήσεων 

και ενστίκτων». Σε αυτή την διαδικασία διάτρησης της συνείδησης, ώστε να 

διαχυθούν οι απρόβλεπτες δυνάμεις που κρύβονται στο υπόστρωμά της, το αλογάκι 

της Παναγίας διαθέτει μια περίοπτη θέση. Η ιδιαίτερη αίγλη του συνίσταται στο 

γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα διανοητικά σουρεαλιστικά «παιχνίδια», αυτό είναι 

κάτι το πραγματικό, ανήκει στη σφαίρα της οντολογίας. Είναι δηλαδή κάτι που ζει 

και κινείται στο πραγματικό κόσμο, στο κόσμο των αντικειμένων, και ταυτόχρονα 

έχει την (λυρική) ικανότητα, να ενσαρκώνει ένα πέρασμα στη σφαίρα της ψυχής που 

κυβερνάται από τα ένστικτα. Λόγω του υψηλού βαθμού «συμπύκνωσης» αυτής της 

λυρικής ικανότητας, ο Caillois κατηγοριοποιούσε το αλογάκι της Παναγίας, ως 

«ιδεόγραμμα».
136
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 Με άλλα λόγια, το αλογάκι της Παναγίας, βρίσκεται στο διάκενο μεταξύ του 

ανθρώπινου ψυχικού κόσμου και της εξωτερικής, υλικής πραγματικότητας, 

κατέχοντας την «λυρική ικανότητα» να μεταπηδά από τη μια πλευρά στην άλλη. 

Αυτήν ακριβώς την λειτουργία φαίνεται να επιτελεί και στους πίνακες του Masson, 

όπου εκδηλώσεις ανθρώπινης κοινωνικότητας, όπως θρησκευτικά τελετουργικά, 

χοροί και ερωτικές συνευρέσεις, μεταφέρονται στο κόσμο των εντόμων. Ο ίδιος 

έγραφε μάλιστα: «Για να επιστέψω στo θέμα της Ισπανίας, τα βασικά θέματα ήταν 

αυτά των εντόμων, ζωγραφισμένα με ένα τρόπο πολύ συγκεκριμένο, σαν να 

επρόκειτο για ένα σύγγραμμα εντομολογίας, αλλά εμφανώς εξανθρωπισμένα. Ήταν 

ένα είδος κωμωδίας των ζώων, εκτελούμενη από έντομα, που κατέληγαν μάλιστα να 

γίνουν ταυρομάχοι» 
137

 [εικ. 54]. Ο William L. Pressly παρουσιάζει επαρκώς το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έτρεφαν συνολικά οι σουρεαλιστές για το συγκεκριμένο 

είδος εντόμου. Πυρήνας αυτού του ενδιαφέροντος είχε υπάρξει ο ιδιαίτερος τρόπος 

ζευγαρώματός του, που συνίσταται στον αποκεφαλισμό και την κατασπάραξη του 

αρσενικού από το θηλυκό, έπειτα από το πέρας της συνεύρεσης.
138

   

 Αναλυτικότερα, στη μορφή του mantis οι σουρεαλιστές είδαν να 

πραγματώνεται μια μίξη της ερωτικής έλξης, της σεξουαλικής επιθυμίας, του φόβου 

του ευνουχισμού και της αγωνίας του θανάτου. Για του λόγου το αληθές, πέρα από  

τον Masson, η μορφή του mantis επανεμφανίζεται σε πίνακες διαφόρων άλλων 

καλλιτεχνών που συνδέθηκαν με το κίνημα, όπως ο Max Ernst, o Felix Labisse και ο 

Salvador Dali. Όσο αφορά τον τελευταίο μάλιστα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1929-

1931, η μίξη μεταξύ ερωτισμού και βίαιου θανάτου βρίσκει ένα συμβολικό μέσο 

έκφρασης στη μορφή ενός εντόμου-διασταύρωσης μεταξύ mantis και ακρίδας 

(παρόμοια με τους πίνακες του Masson). Στο πίνακα «Καθισμένη Λουόμενη» του 

Pablo Picasso [εικ. 55], το κεφάλι της γυναικείας μορφής, το σώμα της οποίας 

                                                                                                                                                                      
λόγια, προχωρά σε ένα είδος «εντομο-ανθρωπολογίας», δηλώνοντας ότι παρατηρώντας κανείς τον 

κόσμο των εντόμων μπορεί να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα και για πλείστα επίπεδα του ανθρώπινου 

ψυχισμού. Εξου και η ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνει το αλογάκι της Παναγίας στην θεωρία του, ως 

μια οντολογική υπόσταση που είναι όμως υπενδεδυμένη στο ανθρώπινο φαντασιακό, με σεξουαλικές 

και θρησκευτικές συνδηλώσεις: πρόκειται για μια ανθρωπομορφική, πραγματική υπόσταση που 

«φλερτάρει» με τον συμβολικό κόσμο της μυθολογίας. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη, όπως προτείνει ο 

Caillois, ότι ο μύθος, ως διανοητική κατασκευή, αποτελεί στην ουσία του μια προβολή των εσώτερων 

ψυχικών καταστάσεων και διεργασιών, θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε ότι το αλογάκι 

της Παναγίας (και ο κόσμος των εντόμων γενικότερα), αποτελεί για τον άνθρωπο μια οντολογική 

αναπαράσταση λανθανόντων επιθυμιών, φόβων και αγωνιών, που ως τώρα περιγράφονταν στους 

μύθους με τη μορφή υβριδικών πλασμάτων και τεράτων. Romi S. Mukherjee, ό.π. σελ. 127-152. 
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 André Masson (επιμ. Jean-Paul Clébert), Mythologie d'André Masson, ό.π., σελ. 48 
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προσομοιάζει με αυτό του mantis, φέρει, στο σημείο όπου θα έπρεπε να βρίσκεται το 

στόμα, δυο οδοντωτές απολήξεις. Έτσι παρά τη φαινομενικά «θηλυκά καταδεκτική», 

και συνάμα σεξουαλικά σαγηνευτική, πόζα που διατηρεί, το σκελετώδες σώμα 

εντόμου και η απειλή των οδοντωτού στόματος, υπαγορεύουν την αίσθηση της 

«παγίδας για τους άντρες».
139

       

 Όπως είδαμε πρωτύτερα, η εικόνα του vagina dentata, με όλες τις 

συνδηλώσεις του ανδρικού φόβου του ευνουχισμού και της σκοτεινής 

σεξουαλικότητας, με τις οποίες είναι επενδυμένος o σουρεαλιστικός κόσμος των 

εντόμων, συναντάται και στον Masson. Στον πίνακα Η παγίδα στο Λιβάδι [εικ. 56], η 

υβριδική μορφή ενός «mantis-επίπλου», τοποθετείται μετωπικά στον ανοιχτό χώρο 

ενός λιβαδιού. Η φιγούρα αυτή, που παρουσιάζεται να γέρνει προς τα πίσω, 

στηριζόμενη στους αγκώνες και διατηρώντας τα πόδια ανοιχτά, έχει ξεκάθαρα 

γυναικεία χαρακτηριστικά: στήθη με μυτερές απολήξεις στην θέση των θηλών, μια 

πρωκτική οπή, κι από πάνω της ένα οδοντωτό αιδοίο, που φέρει επίσης τις αναλογίες 

ενός σαρκοβόρου φυτού. Ένας ήλιος με σκοτεινό πυρήνα στη θέση του κεφαλιού 

ίπταται στον ουρανό, όπου τα σύννεφα πάνω δεξιά κι αριστερά παραπέμπουν, 

πιθανώς, στο σύμπλεγμα δυο εραστών. Σκοπός μου εδώ είναι να αδράξω εκ νέου το 

νήμα του ερμηνευτικού σχήματος που πρότεινα στις προηγούμενες ενότητες, 

σύμφωνα με το οποίο, τα έργα αυτά μας οδηγούν αναπόφευκτα στο ζήτημα της 

μεταλλαγής των έμφυλων κοινωνικών ρόλων μετά τον «Μεγάλο πόλεμο», και το 

ψυχολογικό αντίκτυπο που είχε κυρίως στους άντρες.     

 Οι σημειώσεις της Carolyn J. Dean, μπορούν να αποβούν ένα ουσιαστικό 

στήριγμα αυτής τη υπόθεσης. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελετητήρια, η 

συγκεκριμένη προβληματική παρουσιάζονταν συχνά στο δημόσιο διάλογο υπό τη 

λογική ενός «ηθικού κενού» που «μάστιζε» την Γαλλική κοινωνία. Ο όρος αυτός, 

στενά συνυφασμένος με την ιδέα-κατηγορία της «μοντέρνας γυναίκας», 

χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει την αναστάτωση που είχε προκαλέσει στο 

κοινωνικό ιστό, η «τάση» των γυναικών να αρνούνται τον «κοινωνικό και φυσικό 

τους ρόλο», της μητρότητας και της καλής συζύγου. Το νέο αυτό πλαίσιο διαλόγου 

όφειλε αναμφισβήτητα την καταγωγή του στην αντίδραση ενάντια στις κατακτήσεις 

του φεμινιστικού κινήματος τον 19
ο
 αιώνα: την σκωπτική εικόνα της 

«απελευθερωμένης», «περιθωριακής» γυναίκας, η παρακμιακή φύση της οποίας ήταν 
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φανερή στις δραστηριότητες της όπως η εξάσκηση της πορνείας, διαδεχόταν η 

«μοντέρνα εκδοχή της», της οποίας η «απόκλιση» παρέμενε κεκαλυμμένη.
140

 

 Στο πίνακα του Masson Το ξενοδοχείο του πουλιών [εικ. 57], θα μπορούσε 

ίσως να βρει κανείς ψήγματα όλης της παραπάνω ρητορικής. Ο Masson σκιαγραφεί 

εδώ έναν εσωτερικό χώρο, διακριτών δωματίων, που φαίνεται να μην επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Στα δεξιά του πίνακα, μια μορφή με θηλυκά χαρακτηριστικά, ένα 

υβρίδιο εντόμου και επίπλου όπως εκείνη στο λιβάδι, κραδαίνει απειλητικά ένα 

μαχαίρι. Στα δεξιά μια αντίστοιχη, με ανδρικά χαρακτηριστικά, φαίνεται να 

παρακολουθεί ηδονοβλεπτικά, από μια τρύπα στον τοίχο. Αναφορικά με την κούνια 

στο βάθος, ο Martin Reis γράφει: «Η κουρτίνα, ένα παλιό σύμβολο αποκάλυψης, έχει 

ριχτεί κάτω και, αντί να λειτουργεί σαν τη φασκιά του μωρού στην κούνια πάνω 

αριστερά, έχει γίνει το σάβανο του Δυτικού πολιτισμού και των αξιών που έχουν 

εγκαταλειφθεί από τους δυο Παγκόσμιους Πολέμους».
141

 Παραφράζοντας την 

αφαιρετική γλώσσα αυτού του σχολίου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο 

πίνακας αυτός, όπως και άλλοι που αναπαράγουν έναν εσωτερικό-οικιακό χώρο, 

ακόμα και υπό τη πρόφαση του μύθου, αν και δεν φανερώνει μια ξεκάθαρη πρόθεση 

από τη μεριά του καλλιτέχνη, αδιαμφισβήτητα βρίσκεται σε άμεση συνομιλία με τις 

ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής αναφορικά με τις μεταβολές στους κοινωνικούς 

ρόλους των δυο φύλων, όπως αποκρυσταλλώνονταν στην εικόνα ενός πολιτισμού 

«χωρίς φύλα», έρμαιο ενός «ηθικού κενού». Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι ο 

καθρέφτης σε σχήμα καρδιάς πάνω στο τραπέζι στο βάθος, σύμβολο ερωτισμού ή 
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 Ήταν αυτή ακριβώς η «αορατότητα» που διαφοροποιούσε την μεσοπολεμική εικόνα της 

«αποκλίνουσας γυναίκας» από αυτή του 19
ου

 αιώνα, εκφράζοντας την ανησυχία ότι πλέον όλες οι 

γυναίκες εξασκούσαν την πορνεία από καθαρή ευχαρίστηση κι όχι από ανάγκη, σε σημείο που δεν 

μπορούσες να διαχωρίσεις μια «έντιμη» γυναίκα από μια πόρνη. Ορισμένα στατιστικά δείγματα της 

εποχής (η εγκυρότητα των οποίων είναι αμφισβητούμενη) έκαναν λόγο για αύξηση των «θηλυκών 

εγκλημάτων» όπως αυτό της μοιχείας και της έκτρωσης-βρεφοκτονίας. Το χαρακτηριστικό αυτών των 

εγκλημάτων ήταν ότι, αφενός, γίνονταν «στα κρυφά», κι αφετέρου, ότι στρέφονταν ενάντια στις αξίες 

της οικογένειας και της ανδρικής αυθεντίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, παρομοίαζαν την μοντέρνα 

γυναίκα με ένα κακομαθημένο, αχάριστο νεαρό αγόρι, που δεν ήθελε να συμμορφωθεί με την 

πατριαρχική εξουσία, αλλά «να κάνει του κεφαλιού του». Την στιγμή που ο χαμηλός αριθμός 

γεννήσεων και η μείωση του ανδρικού πληθυσμού λόγω των απωλειών του Α'Π.Π, υπαγόρευε στις 

γυναίκες να επιστρέψουν στις αξίες της οικογένειας και της μητρότητας, αυτές, σε μια έξαρση 

εγωισμού, επέμεναν να πηγαίνουν «ενάντια στη φύση τους». Ορισμένοι μάλιστα δήλωναν ότι, οι 

μοντέρνες γυναίκες διάλεγαν την έκτρωση, έτσι ώστε να αποφύγουν την συναισθηματική πρόσδεση 

και αφοσίωση  στους συζύγους-βετεράνους του πολέμου. Carolyn J. Dean, The Self and its Pleasures: 

Bataille, Lacan, and the History of the Decentered Subject, Cornell University Press, New York, 1992, 

σελ. 58-72 
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τρυφερότητας, φέρει στο κέντρο το σύνηθες «κολπικό άνοιγμα»  ως  vagina dentata.

 Στο πίνακα Πυγμαλίων [εικ. 58], (ένας από τους πολλούς που ζωγράφισε ο 

Masson με το συγκεκριμένο θέμα) μια ακέφαλη «ανδρική» καρέκλα, επιτίθεται στο 

πετρωμένο σώμα μιας γυναικείας φιγούρας, στο αιδοίο της οποίας διακρίνει κανείς το 

σχήμα ενός καρπού. Το χέρι που μπήγει το μαχαίρι στο, αγαλματένιο σχεδόν, σώμα - 

πιθανώς το αντικείμενο του πόθου του μυθικού ηρώα - φαίνεται να έχει αποκοπεί την 

τελευταία στιγμή, προτού ολόκληρο το ξύλο της καρέκλας μετατραπεί σε πέτρα. 

Πιστός στο φροϋδικό μοντέλο, ο Lomas σημειώνει ότι το κεφάλι του θηλυκού 

υβριδίου που κείτεται στο έδαφος, μέσα σε μια λίμνη αίματος, παραπέμπει σε αυτό 

της μέδουσας, με όλες τις συνδηλώσεις που φέρει για το άγχος ευνουχισμού: «Για τον 

Freud, ο τρόμος της μέδουσας δεν είναι άλλος από το φόβο του ευνουχισμού, κι ένα 

τέτοιο άγχος είναι πιθανό να προκαλείται, οποτεδήποτε το υποκείμενο απειλείται με 

την απώλεια της ψευδαισθησιακής ολότητας και ακεραιότητάς του».
 142

  

 Μπορούμε να παραθέσουμε εδώ και τα σχόλια Rosalinda Kraus, στο κείμενό 

της με τίτλο Corpus Delicti (το οποίο επιδίδεται κυρίως στην μια ανίχνευση της 

έννοιας του «άμορφου» του Georges Bataille, σε σουρεαλιστικά έργα, όπως οι 

φωτογραφίες του Raoul Ubac) πάνω στην άρθρο του Callois για το αλογάκι της 

παναγίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έτερη ιδέα που εισηγήθηκε ο τελευταίος, 

αυτή του φυσικού μιμητισμού των εντόμων «σαν ένα είδος ψυχασθένειας»: «Ο 

μιμητισμός, φαίνεται να είναι μια λειτουργία της οπτικής εμπειρίας του εντόμου του 

ίδιου, αφού, για παράδειγμα, το καμουφλάζ σε ορισμένα είδη αναστέλλεται την 

νύχτα, ή όταν μια από τις οφθαλμικές κεραίες αποκόβεται. Συνδέοντας τον μιμητισμό 

με την χωρική αντίληψη του ίδιου του εντόμου, ο Callois υποθέτει ότι αυτό το 

φαινόμενο είναι στην πραγματικότητα ένα είδος "εντομιακής" ψύχωσης - η 

ψυχασθένεια του τίτλου του, αναφέρεται στην ιδέα του Pierre Janet, περί μιας 

καταστροφικής πτώσης του επιπέδου της ψυχικής ενέργειας, μια απώλεια της ουσίας 

του εγώ [..] Η ζωή οποιουδήποτε οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά του να 

διατηρήσει την προσωπική διάκρισή του από το περιβάλλον του, ένα όριο στο οποίο 

εμπεριέχεται, με τους όρους αυτού που ονομάζουν αυτο-κατοχή/αυτοκυριαρχία. Ο 

μιμητισμός, υποστηρίζει ο Caillois, συνιστά την απώλεια αυτής της κατοχής, αφού το 

έντομο που συγχέεται με το περιβάλλον του καταλήγει στερημένο [της 
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κατοχής/κυριαρχίας του εαυτού του]». 
143

      

 Το αποτέλεσμα του φυσικού μιμητισμού κατά τον Callois (όπως το 

παρουσιάζει η Krauss) είναι η «εγγραφή του χώρου στο σώμα του ζώου», γεγονός 

που κάνει πιο ευκρινή τον παραλληλισμό που επεξεργάζεται ο τελευταίος, ανάμεσα 

σ’ αυτό το φυσικό φαινόμενο και την διανοητική κατάσταση που βιώνουν όσοι 

νοσούν από σχιζοφρένεια: η αίσθηση ότι κατακλύζονται από τον εξωτερικό τους 

χώρο, ή μάλλον ότι το εγώ τους διαλύεται σε αυτόν, χάνοντας την διακριτή τους 

ταυτότητα ως ατομικές οντότητες. Σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου της η Krauss 

υποστηρίζει ότι «αυτή ακριβώς η πτυχή της πραγματικότητας εξερευνείται από την 

φωτογραφία του σουρεαλιστικού mannequin του Masson, από τον Raoul Ubac το 

1938 [εικ. 59], στην οποία το τοποθετημένο σε κλουβί κεφάλι της γυναίκας, με το 

θήραμά της στο στόμα, θυμίζει το αλογάκι της Παναγίας. Κι αυτό γιατί με τους όρους 

του Ubac, αυτό το mantis, το οποίο κατέχει, ταυτόχρονα κατέχεται από το πλέγμα του 

χώρου».
144

 Εδώ η Krauss αναφέρεται στο mannequin που είχε κατασκευάσει ο 

Masson για την Διεθνή Έκθεση του Σουρεαλισμού που έλαβε χώρα στο Παρίσι, 

μεταξύ 17 και 24 Φεβρουαρίου 1938, για το οποίο ο Lewis Kachur παραθέτει 

ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες:  

 

O Breton, επίσης, το εγκωμίασε ως το «πιο έξοχο» από τα mannequin, 

εκτιμώντας την γλωσσολογική ποιότητά του "ως μεταφορά για τον ερωτισμό, στην πιο 

καθαρή μορφή του", καθώς και ως [μεταφορά] για το "κεκαλυμμένο-ερωτικό" [..] Ο 

Masson φαίνεται να είχε τιτλοφορήσει επίσημα το έργο "Το πράσινο φίμωτρο στο 

στόμα του πανσέ" [Le baillon vert à la bouche de pensée] κατασκευάζοντας ένα 

λογοπαίγνιο με το pensée, που παρέπεμπε τόσο στο μωβ φυτό, όσο και στην σκέψη. 

Εντοπίζεται επίσης κι ένα οπτικό λογοπαίγνιο στο αιδοίο που έχει μετατοπιστεί στη 

στοματική κοιλότητα, όπως γίνεται φανερό από τα προσχέδια του Masson. Σε μια 

παρόμοια μετατόπιση, ο Masson καλύπτει το αιδοίο με ένα κύκλο από μάτια τίγρης που 

κυκλώνουν ένα καθρέπτη, διακοσμώντας ένα g-string. Προτάσσεται έτσι ένα 

ηδονοβλεπτικό βλέμμα, ακόμη και ως η επίμονη ματιά του θεατή, η οποία επιστρέφεται 

από την αντανάκλασή της στον καθρέπτη. Με αυτό τρόπο, αποτελεί το μόνο 

mannequin, πέρα από αυτό του Arp, που προβάλλει την ιδέα του κατακτητικού 

βλέμματος του θεατή και ταυτόχρονα της αντιστέκεται [..] Ο Masson διάταξε σε σειρά, 
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ένα σωρό από αλάτι, μαζί με παγίδες που είχαν ως δολώματα κόκκινες πιπεριές, στα 

πόδια του mannequin, τα οποία ωστόσο, πέρασαν γενικά απαρατήρητα. Το ίδιο, επίσης, 

και τα ταριχευμένα πουλιά στις μασχάλες της, όντας δύσκολο να διακριθούν στις 

φωτογραφίες, καθώς και το κόκκινο κορδόνι στην μέση της, προορισμένο να φέρει στο 

νου την αίσθηση μια αιματηρής πληγής. Η γυναίκα σαν φύση (πουλιά, ψάρια), και σαν 

θύμα μιας επίθεσης, αποτελούσαν κοινότυπα θέματα του σουρεαλισμού.
145

 

 

Αναμφίβολα, η αναφορά του Breton στο mannequin ως μεταφορά για το 

«κεκαλυμμένο-ερωτικό», καθώς και σ’ όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που 

παραπέμπουν σε μια φετιχιστική σεξουαλικότητα (όπως το φίμωτρο στο στόμα), 

δίνουν βάση στην θεώρηση του Foster για το mannequin ως το κατεξοχήν φετίχ 

αντικείμενο, στο οποίο «διασταυρώνεται το ανθρώπινο με το μη ανθρώπινο» · και το 

οποίο, μαζί με το «ρομαντικό ερείπιο» (όπως καταδεικνύεται από τις δηλώσεις του 

ίδιου του Breton) αποτελούν «δυο κρυπτικά παραδείγματα αυτής της θαυμαστής 

σύγχυσης μεταξύ του έμψυχου και του άψυχου» 
146

 (χαρακτηριστικό του 

«κεκαλυμμένου-ερωτικού» της σουρεαλιστικής σπασμωδικής ομορφιάς, που θα 

αναλυθεί στο τελευταίο κεφάλαιο). Μιλώντας για το έργο του Alberto Giacometti, o 

Foster σημειώνει ότι «για τον Freud το φετίχ είναι ένα αντικατάστατο για το χαμένο 

(μητρικό) πέος, που υπεκφεύγει της απειλής του ευνουχισμού, την οποία, αυτή η 

απώλεια, σηματοδοτεί για το μικρό αγόρι [..] Ο φετιχισμός λοιπόν είναι μια 

αμφίσημη πράξη, κατά την οποία το υποκείμενο ταυτόχρονα αναγνωρίζει και 

αποκηρύσσει τον ευνουχισμό: "Ναι… Αλλά…". Αυτή η αμφιβολία μπορεί να 

προκαλέσει μια διάρρηξη του εγώ, κατά την οποία, αν η αποκήρυξη γίνει 

ολοκληρωτική, οδηγεί στην ψύχωση».
147

 Στο ίδιος μήκος κύματος, η Krauss 

αποφαίνεται ότι: «Οι σεξουαλικές πρακτικές του θηλυκού mantis – που σε μερικά 

είδη καταλήγει στην καταβρόχθιση του αρσενικού μετά το πέρας, ή ακόμα και κατά 

τη διάρκεια, της συνουσίας – και η αδηφαγία του, το ανύψωσαν ως το ιδανικό 

σύμβολο της φαλλικής μητέρας, εκστατικής, ικανής να προκαλέσει την απολίθωση 

και τον ευνουχισμό. Υπό αυτήν την ενδυμασία υπεισέρχεται στο σουρεαλιστικό έργο 

της δεκαετίας του ’30, στους πίνακες του Masson και του Dali, στα γλυπτά του 
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Giacometti, και στα κολάζ του Ernst».
148

     

 Πάντα σε αυτό το πλαίσιο ψυχαναλυτικής προσέγγισης, που συνδέει το φετίχ 

με την αμφίσημη απειλή του ευνουχισμού, ο Foster ερμηνεύει την γλυπτική 

κατασκευή του Giacometti με τίτλο Κλουβί [εικ. 60] ως εξής: «Το "Κλουβί" 

εικονοποιεί δυο αφαιρετικά αλογάκια της Παναγίας, ένα οικείο, ευνοούμενο, από 

τους σουρεαλιστές, θέμα, κυρίως γιατί, όπως εδώ, το θηλυκό καταβροχθίζει το 

αρσενικό κατά την διάρκεια ή μετά την συνουσία. Όπως έχει υποστηριχτεί από τον 

Roger Caillois, αυτές οι φιγούρες απο-καθορίζουν την διάταξη μεταξύ ζωής και 

θανάτου, πραγματικότητας και αναπαράστασης. Εξίσου σημαντικό είναι εδώ το 

γεγονός ότι διαταράσσουν επίσης, την συχνή αντίθεση μεταξύ παθητικού γυναικείου 

και ενεργητικού αντρικού, με ένα τρόπο που συμβολικά αποδομεί οποιοδήποτε 

δυισμό των ενορμήσεων - ερωτικό και καταστροφικό, σαδιστικό και μαζοχιστικό.»
149

 

 Ο σχολιασμός του επίσης για ένα δεύτερο έργο του Giacometti, αποτελεί ίσως 

τον πιο κατάλληλο επίλογο γι’ αυτήν ενότητα, και παράλληλα την πιο καλή εισαγωγή 

για την ανάλυση της «γυναικοκτονίας» της σειράς των Σφαγών, που ακολουθεί στην 

επόμενη. Πρόκειται για το έργο του με τίτλο Γυναίκα με κομμένο λαιμό [εικ. 61], το 

οποίο φέρει μια σαφή αναλογία με τις μορφές εντόμων στα έργα του Masson, και το 

οποίο κατά τον Foster «παρουσιάζεται σαν μια συμβολική πράξη μιας σαδιστικής 

εκδίκησης, επιβαλλόμενης στη φιγούρα μια γυναίκας, ως εκπρόσωπο του 

ευνουχισμού. Πράγματι αυτή η εξαρθρωμένη γυναίκα-σκορπιός είναι το φυσικό 

συμπλήρωμα του mantis που καταβροχθίζει το άλλο, στο έργο Κλουβί: εδώ η απειλή 

του ευνουχισμού επιστρέφεται ως "φρίκη του ακρωτηριασμένου πλάσματος ή 

θριαμβευτική περιφρόνηση γι 'αυτήν"».
150

 

 

Δ) «Σφαγές»  

 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1934, στην πλατεία Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, 

γράφτηκε μια από τις πιο μελανές σελίδες στην πολιτική ιστορία της μεσοπολεμικής 

Γαλλίας. Συγκρούσεις αστυνομικών δυνάμεων με ένα τεράστιο πλήθος διαδηλωτών, 
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από την απογευματινή ώρα έως τα μεσάνυχτα, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 

ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων. Το πλήθος των διαδηλωτών 

αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από βετεράνους του Α'Π.Π., και από μέλη των 

φασιστικών ενώσεων (ligues) της Γαλλίας, που είχαν κάνει την εμφάνισή τους στο 

πολιτικό προσκήνιο απ’ τα μέσα της προηγούμενη δεκαετίας.
151

 Τα επεισόδια της 6 

Φεβρουαρίου είχαν προκύψει ως κλιμάκωση ενός τεταμένου κλίματος, διάρκειας δυο 

περίπου μηνών, με αρχική αιτία το επονομαζόμενο «σκάνδαλο Stavisky». Η άμεση 

αφορμή ωστόσο για τα γεγονότα εκείνης της μέρας, ήταν η καθαίρεση του 

αστυνομικού διευθυντή Jean Chiappe, ο οποίος έχαιρε της εκτίμησης των παραπάνω 

ενώσεων, λόγω της σκληρής στάσης καταστολής που διατηρούσε απέναντι στις 

κουμμουνιστικές συγκεντρώσεις. Η βία του συμβάντος είχε ως αποτέλεσμα την 

παραίτηση του Édouard Daladier, έχοντας συμπληρώσει μόλις 10 μέρες στην 

προεδρία του συνασπισμού του σοσιαλιστικού με το ριζοσπαστικό κόμμα (Cartel des 

Gauches), που βρισκόταν στην εξουσία από το 1932, και την αντικατάστασή του από 

τον συντηρητική παράταξη, με επικεφαλή τον Gaston Doumergue.
152

   

 Η έκρηξη των αιματηρών επεισοδίων της 6 Φεβρουαρίου, συνέχιζε μια 

δεκάχρονη πορεία βίαιων πολιτικών συγκρούσεων που είχε την αφετηρία της στη 

δημιουργία των φασιστικών οργανώσεων, ως έμμεση απόρροια του Α'Π.Π. Όπως 

σημειώνουν οι Brian Jenkins και Chris Millington: «τα άμεσα μεταπολεμικά χρόνια, 

μια παραστρατιωτική κουλτούρα είχε απλωθεί στην άκρα δεξιά, στην κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη. Παραστρατιωτικοί σχηματισμοί συγκέντρωναν εξαγριωμένους 

από το πόλεμο στρατιώτες και νέους ανθρώπους που επιζητούσαν την βία [..] Αν, 

μετά το 1923, η παραστρατιωτική βία είχε υποχωρήσει στην Ευρώπη, άφησε πίσω 

της, εντούτοις, αυτό που ο John Horne και ο Robert Gerwarth είχαν περιγράψει ως 

"μια κουλτούρα ρητορικής της βίας, που συνένωνε την πολιτική με τις οδομαχίες"». 

Πράγματι ένα μεγάλο μέρος των βετεράνων είχε περάσει στις τάξεις της άκρας δεξιάς 

(χωρίς να λείπει ωστόσο και το αντίστοιχο ποσοστό που συσπειρώθηκε στην 
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κουμμουνιστική αριστερά), εφαρμόζοντας στους δρόμους την «αδελφότητα των 

χαρακωμάτων», ιδέα που οργανώσεις όπως η Faisceau είχαν αναγάγει σε υπέρτατη 

αξία.
153

. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών των διάφορων ενώσεων ήταν συχνό 

φαινόμενο, με την παράλληλη εγγραφή σε δύο ή περισσότερες να μην συνιστά 

παραδοξότητα. Ωστόσο, δεν έλειπαν και οι διαξιφισμοί μεταξύ τους. 
154

  

 Εύλογα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο αυτή η πολιτική 

ατμόσφαιρα, να άφησε ανεπηρέαστη την ψυχολογία, και κατ’ επέκταση το έργο του 

Masson. Η πιο εύγλωττη απόδειξη αυτού, δεν είναι άλλη από τη βία της περίφημης 

σειράς των Σφαγών [εικ. 62-68], με την οποία ο Masson καταπιάστηκε για παραπάνω 

από δυο χρόνια, παράγοντας έναν ευμεγέθη αριθμό σχεδίων και πινάκων: «Το 1932, 

εγκαταστάθηκα στην Provence, ανάμεσα στα Grasse και Magagnosc. Αυτή ήταν και 

η αρχή της περιόδου μου που λεγόταν Σφαγές. Αυτά τα σχέδια, δημιουργημένα με 

αυθόρμητο τρόπο, ήταν κοντά στα αυτόματα σχέδια. Τα νεύματα των σκοτωμένων 

μοιάζουν να υποδεικνύονται από το υποσυνείδητο, κι ούτε κατά διάνοια 

υπολογισμένα εκ των προτέρων, όπως θα ήταν στην περίπτωση μιας θεατρικής 

σκηνής».
155

 Ένας μεγάλος αριθμός πινάκων επίσης υπό τους τίτλους Απαγωγή ή 

Καταδίωξη [εικ. 69-71], έφερε επίσης στο πυρήνα του το στοιχείο της βίας. Όπως 

αναγνωρίζει κι ο ίδιος, τα σχέδια των Σφαγών φαίνεται πράγματι να βαδίζουν στα 

χνάρια της ελεύθερης γραμμής, που διακλαδώνεται και περιπλέκεται με περιπετειώδη 

αποτελέσματα, στο πρότυπο των αυτόματων σχεδίων. Ταυτόχρονα ωστόσο, 

εντοπίζεται μια εντονότερη κλίση προς το αναπαραστατικό, που καθιστά ευδιάκριτο 

το περιεχόμενο της δράσης: σε όλο το μήκος του χαρτιού, άνδρες επιδίδονται σε 
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σφαγές, βιασμούς, και κάθε είδους κακοποιήσεις γυναικών, αλλά και «μικρών 

αγοριών», όπως έγραφε ο Masson.
 156

      

 Η προσέγγιση της Laurie J. Monahan σε αυτή τη σειρά έργων, όπως 

στοιχειοθετείται στο άρθρο της «Violence in Paradise: André Masson’s Massacres», 

αποτελεί κατά την γνώμη μου ένα πρόσφορο έδαφος, πάνω στο οποίο μπορούν να 

στηριχθούν τα θεμέλια μιας προσπάθειας εντοπισμού των πολύπλευρων 

κοινωνικοπολιτικών παραγόντων, πίσω από αυτήν την καλλιτεχνική εκφορά. 

Ανάμεσα στις παρατηρήσεις της, σταχυολογεί και το γεγονός ότι στα περισσότερα 

από τα σχέδια, η έντονη γραμμικότητα της σκιαγράφησης ενοποιεί το σύνολο της 

δράσης, ενώ σε ένα μικρότερο αριθμό αυτών κυριαρχεί μια αποσπασματικότητα, που 

χωρίζει τα μικρο-επεισόδια βίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε όλη την έκταση του 

χαρτιού. Όπως είναι φανερό, ο Masson ξεδιπλώνει σ’ αυτά τα σχέδια μια 

ακατάπαυστη ροή ενστικτώδους βίας και ερωτικού πάθους, με ένα σαφή έμφυλο 

διαχωρισμό. Ο αυτοματισμός αυτών των σχεδίων δεν προκύπτει τόσο από τον τρόπο 

με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί, όσο από την εμμονική επανάληψη του ίδιου 

θέματός, που εκτείνεται σε παραπάνω από διακόσια, ξεχωριστά, κι όμως σχεδόν 

παρόμοια, έργα. Υπό αυτήν την έννοια, το πραγματικό θέμα τους είναι η απεικόνιση 

του επιπέδου της «ενστικτώδης ζωής». Όπως γράφει η Monahan: «Αν ο 

αυτοματισμός παρείχε στον Masson τα μέσα για να αναπαραστήσει ή να αντιγράψει 

την υποσυνείδητη διαδικασία, η παραστατικότητα παρήγαγε μια συνειδητά 

δημιουργημένη εικόνα του υποσυνείδητου του ίδιου».
157

    

 Η ενστικτώδης βία των Σφαγών, είναι μια βία σε ασίγαστη ροή, χωρίς αρχή 

και τέλος, που δεν φαίνεται να εγγράφεται σε κανένα είδος αφήγησης. Ο ατομικός 

κόσμος των υποσυνείδητων, κρυφών επιθυμιών και των επικίνδυνων, για την ομαλή 

κοινωνική λειτουργία, ορμών, ανάγεται εδώ στο επίπεδο του συλλογικού-κοινωνικού. 

H «τυπική σφαγή» του Masson παρουσιάζει την εικόνα ενός «συνειδητού 

ασυνείδητου», όπου ο εαυτός ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και αναιρείται. Το 

παράδοξο που συντελείται εδώ είναι ότι, ενώ το μέγεθος και ο χαρακτήρας της 

θηριωδίας φαίνεται να εμπλέκει όλους τους συμμετέχοντες σε ένα, από κοινού 

βιωμένο, αναβρασμό, η ιδιάζουσα αυτή κοινωνική ενότητα είναι κατεξοχήν «αντι-

κοινοτική», καθότι τα συστατικά του κονιάματος που την δένουν, είναι ακριβώς αυτά 
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τα ένστικτα που ο πολιτισμός πασχίζει να απωθήσει, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ύπαρξή του (όπως εξηγούσε ο Freud στο Ο Πολιτισμός Πηγή Δυστυχίας). 
158

 

 Η βία των Σφαγών επίσης, είναι μια βία στερημένη νοήματος, μια «άχρηστη» 

βία», περισσότερο στο πρότυπο του Bataille, όπως θα συζητηθεί παρακάτω, παρά σε 

αυτό των «ορθόδοξων» σουρεαλιστών. Μεταξύ άλλων, ο Jonathan P. Eburne αναλύει 

στην μελέτη του, τον τρόπο με τον οποίο οι σουρεαλιστές επεξεργάστηκαν και 

υιοθέτησαν μια «πολιτική της βίας», που χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της 

δημόσιας δράσης τους. Από την υπεράσπιση της Geramine Berton, έως την 

«τρομοκρατική» παρεμπόδιση θεατρικών παραστάσεων κι άλλων θεαμάτων, 

απόρροια της ντανταϊστικής κληρονομιάς, οι σουρεαλιστές είχαν έρθει από νωρίς 

αντιμέτωποι με το αντίκτυπο των πράξεων τους, και την ηθική ευθύνη που 

συνεπάγονταν. Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύει την συμβολή του René Crevel σ’ αυτή 

τη συζήτηση, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής των υπνωτιστικών συνεδριών, και ο 

πρώτος που υπέβαλε τον εαυτό του σε αυτές. Οι συχνά βίαιες αντιδράσεις του κατά 

την διαδικασία της ύπνωσης, ήταν μια από τις κατεξοχήν ευκαιρίες συνειδητοποίησης 

για τους σουρεαλιστές, ότι, αργά η γρήγορα, η αντιμετώπιση της βίας σαν υλικό για 

την μετατροπή της σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα, θα καθίστατο ανεπαρκής: «Όπως 

υποστήριζε ο Crevel στα πολεμικά του κείμενα, εναντία στην σουρεαλιστική 

οικειοποίηση των συνεδριών των μέντιουμ σαν ωμό ποιητικό υλικό, η ουσία πίσω 

από την αποκάθαρση [τη βίας] από τον Breton, βρισκόταν στην άρνηση του 

αρτιγενούς σουρεαλιστικού κινήματος να αναγνωρίσει το δηλωτικό αναπαραστατικό 

περιεχόμενο [της]. Μια τέτοια άρνηση θα μπορούσε να είναι διασκεδαστική όταν η 

αναπαράσταση η ίδια, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Αλλά όπως επέμενε ο 

Crevel, το να αποπέμπεις κάτι τέτοιο για χάρη κάποιων στιλιστικών πυροτεχνημάτων, 

αναδείχθηκε ως πρόβλημα, αμέσως μόλις το δηλωτικό περιεχόμενο αναφέρθηκε σε 

πράξεις τρομακτικής βίας: υπονοούσε μια συνενοχή». 
159

    

 Οι Σφαγές εγείρουν αναπόφευκτα το ζήτημα της συνενοχής, από τη στιγμή 

που η βία, στερημένη από οποιαδήποτε συμφραζόμενα, παρουσιάζεται ως το 

μοναδικό τους θέμα. Ενώ από την μια πλευρά εντοπίζεται μια ξεκάθαρη τάση 

αισθητικοποίησης της βίας που απεικονίζεται, αφαιρώντας έτσι το σημαινόμενο του 

πραγματικού πόνου που υφίστανται τα θύματά της, η εξουθενωτική επανάληψη του 

ίδιου μοτίβου, καθώς και η επιλογή της έκθεσης πολλών σχεδίων μαζί και όχι 
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απομονωμένα, εξαναγκάζει το θεατή να «πάρει θέση» απέναντι στο «δηλωτικό 

περιεχόμενο». Όπως δήλωνε ο καλλιτέχνης: «Προφανώς δεν πρόκειται για ένα 

αρμονικό κόσμο, αυτό της Χρυσής εποχής. Το αντίθετο μάλιστα». Κατά την 

Monahan, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο κόσμος των σφαγών είναι τραγικός, με μια 

σημαντική διάκριση όμως με αυτό της αρχαίας τραγωδίας: «Στις σφαγές του Masson, 

η τραγωδία πηγάζει από την πλήρη απουσία αξιών, σε σημείο που οι ιεραρχίες 

εκδηλώνονται διαμέσου μιας βίαιης επιθυμίας, που έχει απεκδυθεί των πολιτισμικών 

φραγμών της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μια πλημμύρα καταστροφής είναι τόσο 

η πηγή, όσο και το αποτέλεσμα της τραγωδίας. Η βία παρέχει τη μοναδική δίοδο για 

το συναίσθημα, ένα αμοραλιστικό συναίσθημα εντούτοις, που παραμένει μη-

ανακτημένο από τον πολιτισμό. Δεν μπορεί να μεταβληθεί σε ένα εργαλείο, και κατά 

τον ίδιο τρόπο δεν παράγει τίποτα άλλο από την αποτυχία της: αυτή είναι ακριβώς η 

υπέρτατη τραγωδία· μια τραγωδία που είναι ταυτόχρονα επιθυμητή και 

τρομακτική».
160

        

 Από την παραπάνω θέση είναι ξεκάθαρο ότι, ενώ φαινομενικά η «πλημμύρα 

της καταστροφής» που περιγράφει η Monahan, η οποία ξεκινά και καταλήγει στον 

εαυτό της, συγγενεύει με τον «ποτάμι της βίας» που περιέγραφε ο Leiris σε ένα 

κείμενο με τίτλο «Παρακμή» 
161

, στο περιοδικό Documents, στην πραγματικότητα 

βρίσκεται στο αντίποδα αυτού, αφού αρνείται πεισματικά να γίνει υποχείριο-εργαλείο 

οποιαδήποτε πολιτικού σκοπού. Επιχειρώντας να τοποθετήσουμε τη ροή αυτής της 

βίας σε φιλοσοφικά συμφραζόμενα, μια πρώτη σκέψη υποδεικνύει «το ποτάμι του 
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Ηράκλειτου» (σύμβολο ενός κόσμου σε αέναη μεταβολή), τα ορμητικά νερά του 

οποίου στον ομώνυμο πίνακα [εικ 72], φαίνεται να παρασέρνουν στο πέρασμά τους 

τον (κλασικό) πολιτισμό. Οι χρονολογίες παραγωγής των σχεδίων αυτών ωστόσο, την 

στιγμή που ο φασισμός θριάμβευε στην Ευρώπη και η υπόνοια ενός νέου μαζικού 

πολέμου γινόταν μέρα με τη μέρα όλο και πιο ρεαλιστική, τους χαρίζουν σαφώς μια 

ιστορικότητα, και κατ’ επέκταση ένα ιδιαίτερο νόημα. Τα τοποθετούν στην εποχή 

που ο ίδιος θα χαρακτήριζε ως «καθαρά μινωταυρική».
162

 Ίσως, η «ουσία» των 

σχεδίων αυτών πρέπει να αναζητηθεί στη αδιαμφισβήτητη απαισιοδοξία του Masson, 

κατά τον Francis Marmande, για την έκβαση των πολιτικών εξελίξεων του 

μεσοπολέμου, απόρροια εν μέρει της πρότερης τραυματικής εμπειρίας του «Μεγάλου 

πολέμου».
163

          

 Όπως το θέτει η Monahan, η απαισιοδοξία του αυτή, πήγαζε επίσης κι από μια 

βαθειά πεποίθηση που όριζε ότι τα ένστικτα και οι κεκαλυμμένες επιθυμίες των 

ανθρώπων, θα στέκονταν πάντα εμπόδιο στην πολιτική (και όχι μόνο) οργάνωσή 

τους. Μια εικόνα της ανθρώπινης κοινωνίας, πολύ κοντά σε αυτή που σκιαγραφούσε 
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γλαφυρά ο Michel Leiris στο κείμενό του «Πολιτισμός», στο 4
ο
 τεύχος των 

Documents (Σεπτέμβριος 1929) [παράθεμα 3]. Σε ένα γράμμα στον Bataille, 

χρονολογούμενο στις 6 Οκτωβρίου 1935, ο Masson έγραφε: «Θα υπάρχουν πάντα 

τάξεις, ιεραρχίες, φυλακές και φυλακισμένοι, καταπιεστές και καταπιεζόμενοι – όπως 

ακριβώς δεν θα υπάρξει ποτέ Απόλυτη Δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι θα παραμένουν για 

πάντα διαχωρισμένοι από τα πάθη τους, ακόμα και όταν είναι κομισάριοι των 

ανθρώπων». Το τελευταίο σχόλιο υπονοούσε και την δυσπιστία του απέναντι στην 

κουμουνιστική πολιτική οργάνωση, λόγω της ανικανότητάς του να αντιληφθεί τη 

σημασία της μυθικής αφήγησης. Λίγες γραμμές παρακάτω συνέχιζε: «Bλακεία του 

Marx να θέλει να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς μύθους. Το αποτέλεσμα στην 

Ρωσία: ταριχεύουν τον Λένιν.. οι άνθρωποι γελούν ενάντια στον θρησκευτικό 

φανατισμό (αλλά πέφτουν στα γόνατα μπροστά στο Άγιο-Δυναμό, δεν υπερβάλω 

καθόλου)». Η επικέντρωση του Masson στην δυναμική του μύθου, αφορούσε την 

ικανότητα του τελευταίου να λειτουργεί ως ένα μέσο οργάνωσης και διαχείρισης 

αυτών των διαφορών. 
164

        

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι Σφαγές του Masson θα μπορούσαν κάλλιστα να 

ερμηνευτούν ως μια μορφή εκστασιασμού, που παραπέμπει στους όρους 

«σπαραγμός» και «ωμοφαγία», αναφορικά με τις ακραίες καταστάσεις θρησκευτικής 

βίας, εξαγρίωσης και κανιβαλισμού που λάμβαναν χώρα κατά τις βακχικές τελετές. 

Σε ένα πίνακα με τίτλο Βακχανάλια [εικ. 73], ένα προσφιλές θέμα της ίδιας περιόδου, 

η βίαιη σκηνή, που κινείται στα πρότυπα των Σφαγών, έχει επενδυθεί με ένα 

θρησκευτικό νόημα. Η ανδρική μορφή πάνω από τη γυναίκα που στρέφει το κεφάλι 

προς τα πίσω, σε μια έκφραση πόνου ή σεξουαλικής έκστασης, κρατά, αντί για 

μαχαίρι, ένα κλώνο σταφυλιού - σύμβολο του θεού Διόνυσου. Τονίζοντας ότι οι 

βακχικές τελετές διατηρούν μια μακραίωνη προϊστορία, πολύ πριν την εισαγωγή της 

στη θρησκευτική ζωή του ελλαδικού χώρου, η Lilian Feder υποστηρίζει ότι η 

«διονυσιακή μανία» απηχεί σ’ ένα από τα αρχαιότερα στάδια της εξέλιξης του 

ανθρώπινου ψυχισμού: εκεί όπου οι ο νοητικές διεργασίες, που συνάδουν με την 

έλλογη, πολιτισμένη συμπεριφορά, παλεύουν να αποκτήσουν μορφή μέσα από την 

διαπάλη των ενστίκτων. 
165
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 Σχολιάζοντας το «κυνηγητό» των ανθρώπων στους πίνακες των καταδιώξεων 

και των απαγωγών, ο Masson σπεύδει να υπογραμμίσει την κυκλικότητα αυτής της 

διαδικασίας, την αέναη επανάληψή της, όπως ακριβώς η κίνηση της σπείρας, πάνω 

αριστερά, στο πίνακα Καταδίωξη [εικ. 70]: «Στις απαγωγές, υπάρχει μια στιγμή όπου 

η σύλληψη του θύματος επιτυγχάνεται. Αλλά είναι σπάνια και δύσκολη. Αυτή η 

καταδίωξη είναι περισσότερο μια δίνη, χωρίς διέξοδο· οι άνθρωποι φαίνεται να 

καταδιώκουν και να καταδιώκονται σε έναν κλειστό, και όμως αχανή, κόσμο, αφού 

είναι γεμάτο αστέρια...».
166

 Ο Masson φαίνεται να περιγράφει εδώ την εικόνα ενός 

«διονυσιακού σύμπαντος», βασισμένου στα θεμελιώδη ανθρώπινα ένστικτα, του 

οποίου η σημασία θα αναλυθεί στην ολότητά της, κατά την εξέταση του 

καλλιτεχνικού εγχειρήματος του Ακέφαλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Masson 

έγραφε με αφορμή τα αυτόματα σχέδια του: «Στο βάθος πίστευα, αντίθετα από τον 

Breton, ότι η πρωταρχική αξία δεν θα ήταν ο ίδιος ο αυτοματισμός, αλλά το 

διονυσιακό πνεύμα: ο αυτοματισμός μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο διονυσιακό 

πνεύμα, το οποίο απευθύνεται σε ένα είδος εκστατικής και εκρηκτικής κατάστασης, 

που επιτρέπει να ξεφύγεις από τον εαυτό, να δώσεις ελεύθερη ροή στα ένστικτα, και 

μέσω αυτού να οδηγηθείς στον αυτοματισμό. Αλλά για μένα, το διονυσιακό αίσθημα 

είναι πιο μόνιμο από τον αυτοματισμό, καθώς ο αυτοματισμός είναι απουσία του 

συνειδητού [..] να εξέλθεις του εαυτού, να βακχεύεις, να ζεις επικίνδυνα πράγματα, 

να παραδίδεις τον εαυτό σου στη μέθη και να φτάνεις ως την πόρτα του θανάτου· 

ορίστε, αυτό ήταν με γοήτευε πάντα».
167

       

 Όπως σημειώνει η Monahan, o παραλληλισμός επίσης του κόσμου των 

Σφαγών με τις Βάκχες του Ευριπίδη καθίσταται προφανής. Στις Βάκχες ωστόσο, η 

ανατροπή του ιεραρχιών (ο βασιλιάς Πενθέας σκοτώνεται από τα χέρια της ίδιας της 

μητέρας του, Αγαύης – εκείνη εξορίζεται και το βασίλειο διαλύεται), εγγράφεται σε 

μια αφήγηση, της οποίας τα επιμέρους στιγμιότυπα είναι ενορχηστρωμένα έτσι ώστε 

να οδηγήσουν στο τελικό, τραγικό αποτέλεσμα. Στα σχέδια του Masson ωστόσο, 
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απουσιάζει κάθε είδος κλιμακωτής ανόδου.
168

 Οι Σφαγές επίσης, μοιάζουν σαν τον 

αρνητικό των Βάκχων, όσο αφορά των ζήτημα των έμφυλων διαχωρισμών. Στο έργο 

του Ευριπίδη είναι οι γυναίκες εκείνες που διαπράττουν την βία, ενώ η μεταμφίεση 

του Πενθέα σε γυναίκα (έπειτα από την παρότρυνση του Διόνυσου) ώστε να 

εισχωρήσει στην ομάδα των αφηνιασμένων μαινάδων, φέρει στο προσκήνιο 

ζητήματα συσκότισης μια ξεκάθαρης έμφυλης ταυτότητας.
169

 Αντίθετα, το δεύτερο 

στοιχείο που μένει αναλλοίωτο στις σφαγές του Masson, έπειτα από την 

πρωτοκαθεδρία της βίας, είναι η τοποθέτηση των ανδρών στη θέση των δολοφόνων 

και των γυναικών στα θύματα [εικ. 74].       

 Γνωρίζουμε ότι πριν ακόμα το διαζύγιό του με την Odette Cabalet τον Ιούνιο 

του 1930, ο Masson είχε εμπλακεί για ένα διάστημα πάνω από 2 χρόνων, σε μια 

επεισοδιακή σχέση με την καλλιτέχνιδα Paule Vézelay, η οποία δεν θα έληγε 

οριστικά, παρά μόνο με τον δεύτερο γάμο του καλλιτέχνη το 1934, με την Rose 

Macklés. Ο πειρασμός να αποδοθεί η θρυαλλίδα αυτών των σχεδίων στην τεταμένη 

προσωπική ζωή του καλλιτέχνη είναι πράγματι δελεαστικός, αν συνυπολογίσουμε και 

το γεγονός ότι στις αρχές του 1932, ο Masson ήρθε σε ρήξη με τον D. H. Kahnweiler 

και την Galerie Simon, έπειτα από την απόφασή του να πουλήσει πίνακες στον Paul 

Rosenberg (τον Ιούλιο του 1933 ωστόσο, επανασυνδέθηκαν).
170

    

 Σ’ ένα κείμενό της, η Françoise Levaillant σκιαγραφεί τη σχέση που 

αναπτύχθηκε μεταξύ του Masson και της Vézelay, μ’ έναν τρόπο που είναι ικανός να 

στηρίξει αυτή την οπτική. Από τα αποσπάσματα που απομόνωσα [παράθεμα 4] 

γίνεται πασιφανές ότι η προσωπική ζωή και οι διαπροσωπικές σχέσεις του Masson, 

την υπό εξέταση περίοδο, χαρακτηριζόταν από μια θυελλώδη αστάθεια. Πέρα από τις 
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υπόνοιες για πιθανά βίαια ξεσπάσματα του Masson, απόρροια της τάσης του στο να 

«προξενεί τον πόνο τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό του», δεν θα πρέπει να 

μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι η σχέση του με την Vézelay, ενέπλεκε και την 

ιδιότητα της ως ομότεχνή του. Πέρα από αυτά τα αποσπάσματα, η Levaillant 

αφιερώνει αρκετές γραμμές παραπάνω, βεβαιώνοντας ότι η σχέση τους δεν 

περιοριζόταν απλά σ’ ένα ερωτικό-σεξουαλικό δεσμό, αλλά περιελάμβανε και μια 

γνήσια καλλιτεχνική επικοινωνία (η Vézelay, έχει επιδοθεί μάλιστα, για ένα 

διάστημα, στην παραγωγή ανάλογων σχεδίων με αυτά της σειράς των «Σφαγών», τα 

οποία όμως στερούνταν το βίαιο παλμό εκείνων του Masson). Η κατακλείδα του 

κειμένου επίσης, με την φράση «Καλλιτέχνιδα ήταν, καλλιτέχνιδα παρέμεινε», 

προδίδει επακριβώς το γεγονός ότι οι Vézelay είχε τις ίδιες φιλοδοξίες για 

καλλιτεχνική καριέρα με τον Masson, πράγμα που θα μπορούσε – με όλες τις 

επιφυλάξεις για ένα τέτοιο συμπέρασμα – να την κατατάξει στην κατηγορία της 

«μοντέρνας γυναίκας», που αναζητά μια επαγγελματική αυτό-ολοκλήρωση.
171

  

 Μια τέτοια ερμηνεία σαφώς έχει ως στόχο να τοποθετήσει, με τη σειρά της, τη 

βία των σχεδίων αυτών, σε ένα ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο: στο πλαίσιο 

της συζήτησης περί του «ηθικού κενού» που «ταλάνιζε» την γαλλική κοινωνία, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Ο Masson φαίνεται να αναγνωρίζει τον κίνδυνο να 

προσάψει κανείς την κατηγορία ενός αντιδραστικού μισογυνισμού στα σχέδια του: 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γεννήθηκαν στο μυαλό μου από ένα μισογυνισμό, για 

τον οποίο δεν είχα επίγνωση. Υπάρχει ούτος η άλλως ένα μίγμα οίκτου, συχνά, στην 

έκφραση των θυσιαστών».
172

 Τα λόγια αυτά, αντηχούν σαν τα λόγια κάποιου που 

«απολογείται», που «παραδέχεται τα λάθη του».      

 Σε ένα γράμμα στην ξαδέρφη της, Denise Levy, η Simone Breton αφηγούνταν 

τoν τρόμο που της είχε προκαλέσει η θέαση ενός από τους αθέλητους 

αυτοσχεδιασμούς του Rene Crevel, κατά τις υπνωτιστικές συνεδρίες: «Βρισκόμαστε 

όλοι γύρω από το τραπέζι, ήσυχοι, με τα χέρια σφιχτά πιασμένα. Σχεδόν τρία λεπτά 

αργότερα ο Crevel έχει αρχίσει ήδη να επιδίδεται όλο και πιο έντονα σε μουγκρητά 

και άμορφες κραυγές. Έπειτα, σε ένα αποκλιμακωμένο τόνο, ξεκινά μια τερατώδη 

αφήγηση. Μια γυναίκα είχε πνίξει τον άντρα της , αλλά αυτός την είχε ζητήσει να το 

κάνει. "Α! Οι βάτραχοι! Καημένη τρελή γυναίκα. Τρελή γυναίκα…». Αγχώδεις και 
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βίαιοι τόνοι. Αγριότητα στην παραμικρή εικόνα. Αισχρότητα επίσης. Ποιος να 

φανταζόταν ότι θα άκουγε τέτοια πράγματα από ένα μικρό αγόρι, τόσο ευγενικό και 

θηλυπρεπές. [Δεν υπάρχει] τίποτα αρκετά απεχθές [για να συγκριθεί με αυτά τα 

λόγια]. Τα πιο τρομακτικά αποσπάσματα από τον Maldoror θα σου έδιναν μονάχα μια 

ιδέα».
173

 Τέτοιου είδους ξεσπάσματα από τον Crevel είχαν εν μέρει την πηγή τους σε 

τραγικά προσωπικά βιώματα (σε μικρή ηλικία, η μητέρα του τον είχε αναγκάσει να 

γίνει μάρτυρας της αυτοκτονίας του πατέρα του), δεν παύουν ωστόσο να δίνουν τον 

τόνο της εποχής: το φόβο της «δαιμονικής, μοντέρνας» γυναίκας, η οποία έχει 

καταστήσει τον άνδρα ανίκανο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο και τα καθήκοντά του, την 

στιγμή όμως που «αυτός της έχει ζητήσει να το κάνει». Σε ένα κείμενο του μάλιστα 

με τίτλο Μετά το Dada, υποστήριζε ότι «une inquiétude virile marque notre siècle», 

ακολουθώντας την ίδια ρητορική που συνέδεε την πολιτική κρίση με την μεταβολή 

των έμφυλων ρόλων. Η κατάληξη αυτή της ρητορικής ήταν αναμφισβήτητα η 

υιοθέτηση μιας βίαιης-ανδροπρεπούς πολιτικής δράσης ως το μέσο της εξόδου από 

την πολιτική και πολιτισμική κρίση. 
174

      

 Η οικειοποίηση αυτής της πεποίθησης από τον λόγο της (άκρας) δεξιάς ήταν ο 

κανόνας, παρουσιάζοντας το καθεστώς της Τρίτης Δημοκρατίας, ως ένα «εκθηλυμένο 

σύστημα», που αποτελούνταν από πολιτικούς που δεν διέθεταν την απαραίτητη 

πολιτική πυγμή και αποφασιστικότητα, για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις. Όπως 

σημειώθηκε παραπάνω, οι αποτυχίες της εθνικής ελίτ εκφράζονταν συχνά με 

έμφυλους όρους, σαν μια αποτυχία είτε των ηθικών είτε των σωματικών ποιοτήτων 

του ανδρισμού, αντιπαραβαλλόμενου με το κουράγιο και τη θυσία του «ancient 

combatant»..
175

 Και στα δυο στρατόπεδα, η καταφυγή στη βία φάνταζε ως ένα 

αναπόφευκτο βήμα για να υπερκεραστεί η «ανικανότητα», η «εκθήλυνση», και η 

παρακμή της παραπαίουσας αστικής δημοκρατίας. Παραθέτοντας για ακόμη μια 

φορά τα λόγια της Monahan: «Εξέγερση, χάος και αναρχία, αντιπροσώπευαν με ένα 

παράδοξο τρόπο, την πιθανότητα αναδόμησης του πολιτισμού, παρέχοντας στο 
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ανδρικό υποκείμενο την ικανότητα να αναλάβει δράση και να επιβεβαιώσει εκ νέου 

τη ταυτότητά του. [..] Η ανδρική ταυτότητα όχι μόνο θα απολυτρώνονταν από την 

καθαρτική σύγκρουση, αλλά θα επιβεβαιωνόταν από την αποκατάσταση των 

φαινομενικά φυσικών σεξουαλικών διαχωρισμών: ο άνδρας θα αποκτούσε ένα ενεργό 

ρόλο που καμιά γυναίκα, "garconne" ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήταν ικανή ή πρόθυμη 

να υιοθετήσει».
 176

         

 Σύμφωνα με τις δικιές του μαρτυρίες, ο Masson είχε γίνει αυτόπτης μάρτυρας 

των επεισοδίων της 6 Φεβρουαρίου του 1936, συνοδευόμενος από την δεύτερη 

γυναίκα του Rose Makles. Εποπτεύοντας αρχικά τα συμβαίνοντα με ένα πνεύμα 

κυνισμού και αδιαφορίας, έδειξε να συνειδητοποιεί τη βαρύτητα των γεγονότων, 

μονάχα όταν του υπέδειξαν ότι αυτό ήταν ένα πεδίο μάχης μόνο για άντρες: 

«Ξαφνικά, ένα νέο αγόρι – όμορφο επιπλέον – με πλησίασε και μου είπε.. "Αυτό δεν 

είναι μέρος για γυναίκες! Διωξ’ την από εδώ και έλα με μας! Του είπα: "Μα κύριε, 

δεν είμαι ένας από ‘σας!" Παρέμεινα λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να μην δείξω ότι είχα 

υπακούσει στα λόγια του…»
177

. Ίσως το κλειδί της ερμηνείας των Σφαγών, βρίσκεται 

στον αποκαλυπτικό πλούτο αυτής της δήλωσης: Θα ήταν αδόκιμο να υποστηρίξουμε 

ότι ο Masson θεωρούσε τον εαυτό του μέτοχο της ρητορική της ακροδεξιάς που 

ξεδιπλωνόταν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του. Θα ήταν ωστόσο εξίσου 

αδόκιμο, να ισχυριστούμε ότι τα λόγια του «όμορφου» αγοριού, και η απτή, βίαιη 

ενσάρκωσή τους, ήταν κάτι που μπορούσε να το προσπεράσει αμέριμνος. Όπως και 

να 'χει, πέρα από τα αμφίβολα κίνητρα που οδήγησαν στην επιλογή μιας τέτοιας 

έμφυλης διάστασης, η πραγματικότητα της πολιτικής και κοινωνικής βίας ήταν κάτι 

που απασχολούσε τον Masson, καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '30. 

Σχολιάζοντας την ψυχοσύνθεσή του κατά την περίοδο που δημιούργησε τα 

αντιφασιστικά του σχέδια, τα οποία θα εξεταστούν στην επόμενη ενότητα, έγραφε: 

«Επέστρεψα έτσι στην ιδέα ότι ο πόλεμος στο κόσμο ήταν μοιραίος και ότι [έπρεπε 

να] αυτό-εξοριστώ. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε [από την ζωή] την πολιτική 

πλευρά· πολιτική με την ευρεία έννοια. Ήμουν σίγουρος αναφορικά με την ατομική 

βία, αλλά… Όχι, με στοίχειωναν πραγματικά οι ιδέες του θανάτου, της βίας..»
178
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Α) Το «βίαιο όραμα των Ισπανών»  

 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του Masson, οι πολιτικές εξελίξεις στη 

Γαλλία, έπειτα από τα γεγονότα της 6 Φεβρουαρίου, τον θορύβησαν σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε πήρε την μεγάλη απόφαση να μεταβεί στην Ισπανία, προς αναζήτηση ενός πιο 

ήσυχου και ειρηνικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι «προπαρασκευές» του εμφυλίου 

πολέμου, οι οποίες είχαν αρχίσει να δρομολογούνται ήδη απ το 1934, θα τον κάνουν 

αργότερα να παραδεχτεί κι ίδιος το παιχνίδι που του έπαιξε η μοίρα: «Αυτό-

εξορίστηκα στην Ισπανία μετά τις φασιστικές συμπλοκές του Φεβρουαρίου του 1934. 

Αλλά αυτό αποτελεί μέρος των ειρωνειών της ζωής: Διέφυγα του φασισμού, για να 

αναζητήσω καταφύγιο σε μια χώρα που θα κατέληγε φασιστική». Απ’ τον Ιούνιο 

λοιπόν του 1934 έως τον Οκτώβριο του 1936, θα ξεκινήσει μια μακρά και έντονη 

περίοδος διαμονής του Masson επί ισπανικού εδάφους. Συγκεκριμένα, μαζί με την 

μέλλουσα σύζυγο του Rose Makles (θα παντρευτούν τον Δεκέμβριο του 1934), θα 

εγκατασταθούν μόνιμα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Tossa de Mar της 

Καταλονίας, στα σύνορα με τη Νότια Γάλλια. 
179

     

 Η περίοδος αυτή στη ζωή του Masson, απεδείχθη ιδιαιτέρως δραστήρια 

καλλιτεχνικά, χαρακτηριζόμενη από μια πλούσια παραγωγή έργων και σχεδίων, 

απότοκο κυρίως του οξυμένου πολίτικου κλίματος, του οποίου έγινε μάρτυρας. 

Ταυτόχρονα, ξεκινά ένας νέος κύκλος καλλιτεχνικών συνεργασιών με άτομα του 

στενού του κύκλου: τους Georges Bataille και Μichel Leiris, οι οποίοι τον 

επισκέφτηκαν αμφότεροι αυτά τα δύο χρόνια της διαμονής του στην Tossa de Mar. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής του Masson, είχε ως 

πηγή και αιτία, το  ιδιόμορφο είδος της σχέσης που ο καλλιτέχνης ανέπτυξε με την 

«ισπανική γη», την κουλτούρα και την παράδοσή της. Όπως επιχειρηματολογούν οι 

Patricia Mayayo, Marko Daniel, William Jeffett και Robin Adèle Greeley, η 

μετάβαση στην Ισπανία είχε, πάνω απ’ όλα, τον χαρακτήρα της μετάβασης σε ένα 
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κόσμο αρχετυπικό και άχρονο, του οποίου η ουσία συμπυκνωνόταν, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του ίδιου, στο «βίαιο, σκληρό όραμα των αυτοχθόνων (Spaniards)».
180

 

 Πράγματι, η  απόφαση της μετοίκησης στην Ισπανία, φαίνεται πως βασιζόταν, 

μεταξύ άλλων, και σε ένα πλαίσιο προκαταλήψεων και στερεοτυπικών εικόνων που 

διατηρούσε η γαλλική κοινή γνώμη για την Ισπανία. Μια πρώτη ιδέα αυτών, θα 

μπορούσε να πάρει κανείς από το παρακάτω απόσπασμα που παραθέτει η Patricia 

Mayayo στην μελέτη της: «Δεν είναι αλήθεια ότι η θλίψη είναι πάντα παρούσα στην 

ισπανική ψυχή; Ότι οι χοροί και οι ταυρομαχίες δεν είναι παρά βίαιοι περισπασμοί ή 

εκδηλώσεις τρέλας; Ακούστε τα τραγούδια των ανθρώπων στο Τολέδο. Είναι 

απείρως έντονα, συγκινητικά και εξαντλητικά. Κοιτάξτε τους ανθρώπους από τη 

Μάλαγα που ζωντανεύουν τα θέατρα στη Σεβίλλη. Πόσα βασανιστήρια θα 

ανακαλύψετε κατά το σπασμό των σωμάτων των χορευτών! Πηγαίνετε στη 

ταυρομαχία. Πόση αγωνία, πυρετό και σκληρότητα συνδυάζονται με ευχαρίστηση! 

Από τη Βαρκελώνη έως το Γιβραλτάρ και από τη Λα Κορούνια στο Κάντιθ, η 

Ισπανία δεν αποδέχεται ειλικρινά παρά τη χαρά που σε κάνει να υποφέρεις». Τα 

λόγια αυτά ανήκουν στον Βέλγο ποιητή Émile Verhaeren, ο οποίος το 1888 είχε 

επιχειρήσει μαζί με τον Ισπανό ζωγράφο Dario de Regoyos, μια περιήγηση στην 

Ιβηρικη χερσόνησο, συλλέγοντας παρατηρήσεις και εντυπώσεις, που θα 

δημοσιεύονταν στη συνέχεια, στο περιοδικό L’Art Moderne - ενώ αργότερα θα 

εκδίδονταν σε ένα αυτοτελές βιβλίο με τίτλο Espana Negra (1899).
181

  

 Ακόμα και πέρα από τον στενό κύκλο της διανόησης, η Ισπανία θεωρούνταν 

ότι αποτελούσε κάτι διαφορετικό απ’ την «πολιτισμένη», βιομηχανοποιημένη Γαλλία. 

Στο γαλλικό φαντασιακό, αποτελούσε μια χώρα ημι-φεουδαλική, ξεχασμένη σε ένα 

άλλο, ασαφώς ορισμένο παρελθοντικό χρόνο, διατηρώντας ακόμα έθιμα και 

παραδόσεις «βάρβαρης υφής» που ανθίστανται στην πρόοδο. Μια χώρα, όπου η βία, 

οι σφαγές και τα δεινά του πολέμου συνιστούσαν έμφυτο συστατικό του εδάφους της, 

ταυτόχρονα μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αναφερόμενος στους «φονικούς αγώνες» 
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μεταξύ εντόμων που σκηνοθετούσε ο Masson, έγραφε: «Ήταν λίγο σκληρό όλο αυτό, 

το παραδέχομαι, αλλά η Ισπανία με ωθούσε σε κάτι τέτοιο». Ταυτόχρονα όμως, όπως 

υπογραμμίζει εμφατικά η Mayayo, αποτελούσε και μια χώρα-σύμβολο ενός 

ρομαντικοποιημένου κόσμου που αντιστεκόταν στην εξορθολογισμένη, ψυχρή 

καπιταλιστική επέκταση, ένας τόπος άχρονος που άγγιζε τις παρυφές του μύθου. Ένα 

τόπος που ενσάρκωνε την υπόσχεση μιας χαμένης, αρχέγονης ολότητας.
182

 Τα σχέδια 

της Ισπανικής περιόδου που φαινομενικά ανταποκρίνονται σε θέματα που αφορούν 

αποκλειστικά την τοπική κουλτούρα, βρίθουν από αυτήν την παραδοξότητα. Στο 

πίνακα Χωρικοί σε λιβάδι [75], για παράδειγμα οι θεριστές παρουσιάζονται με τη 

μορφή σκελετών, κατά την αγροτική τους εργασίας. Η συμπλεξη της φιγούρας του 

θεριστή με τη έννοια του θανάτου, μέσω της εξομοίωσης με τον Χάροντα, 

συμπυκνώνεται στο πίνακα του 1934 με τίτλο Ο Θεριστής [εικ. 76]. Η μορφή του 

θεριστή, παρουσιάζεται να κινείται προς την κατεύθυνση ενός ήλιου που ορθώνεται 

απειλητικά προς αυτόν. Το σχέδιο αυτό μας συστήνει σε άλλα δυο, συχνά 

εμφανιζόμενα, στοιχεία στα έργα αυτής της περιόδου: του εκτυφλωτικού, 

πυρακτωμένου, και στροβιλιζόμενου ήλιου, που «κυβερνά» από ψηλά το ισπανικό 

τοπίο, και της φλεγόμενης καρδιάς στο στήθος του θεριστή, της οποίας η συμβολική 

λειτουργία θα μας απασχολήσει στη συνέχεια.      

 Ο Masson επέστρεψε στην Γαλλία τον Οκτώβριο του 1936, πρώτου αυτό 

καταστεί αδύνατο από τις πολεμικές συρράξεις. Στο διάστημα ωστόσο που 

μεσολάβησε, από το πραξικόπημα του Franco τον Ιούλιο έως την διαφυγή του, θα 

προλάβει να αποκτήσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του εφιάλτη στον οποίο θα 

βυθιζόταν η Ισπανία για τα επόμενα τρία χρόνια. Με βάση τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνει στην εμβριθή της ανάλυση, η Robin Adèle Greeley υπογραμμίζει ότι η 

ιστορική συγκυρία θα οδηγήσει σε μια πρόσδεση του καλλιτεχνικού έργου του 

Masson, στο άρμα της πολιτικής προπαγάνδας, καθώς θα συνδεθεί με διαφορές 

πολιτικές οργανώσεις και επαναστατικές ομάδες, ανάμεσά τους τροτσκιστές, μέλη 

του κομμουνιστικού κόμματος και χριστιανούς σοσιαλιστές, σχεδιάζοντας λάβαρα 

και διάφορα φυλλάδια [εικ. 77]. Στην Γαλλία επίσης, στο πλαίσιο της συμφιλίωσης 

του με το Breton, θα διατελέσει μέλος της FIARI (Federation Internationale de l’Art 

Revolutionnaire Indépendant), οργάνωση, η οποία είχε προκύψει έπειτα από τη 

συνάντηση του τελευταίου, το 1938, με τον Leon Trotsky. Οι δυο τους συνέθεσαν και 
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το μανιφέστο της Επιτροπής, διακηρύσσοντας την πίστη τους σε μια ανεξάρτητη, 

πολιτική τέχνη. Το επίσημο περιοδικό της Επιτροπής, υπό το όνομα Clé, 

καταπιανόταν με ζητήματα επαναστατικής τέχνης και ανάλυσης πολιτικών 

γεγονότων, προπαγανδίζοντας μια τροτσκιστική, αντι-σταλινική γραμμή. Επιτιθόταν 

ενάντια του φασισμού, προσπαθώντας μέσα από τις σελίδες του να εγείρει την 

ανησυχία για τον επικείμενο πόλεμο, που προμήνυε η εξάπλωση του φασισμού στην 

Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά και εναντίον των πολιτικών του Κοινού Μετώπου, 

κατηγορώντας το ότι συνέπραττε με τις αστικές τάξεις των χωρών του ανεπτυγμένου 

καπιταλισμού.
183

         

 Στο εξώφυλλο του δεύτερου (και τελικού) τεύχους του περιοδικού (1939), 

φιλοξενούνταν ένα σχέδιο του Masson [εικ. 78], το οποίο έδινε το στίγμα τόσο της 

πολιτικής γραμμής που διατηρούσε το έντυπο, όσο και των χαρακτηριστικών 

εικονογραφικών μοτίβων, των πολιτικών σχεδίων του Masson. Γύρω από ένα 

ιδιότυπο τραπέζι, παρουσιάζονται, ημι-καθήμενες, τρεις αποκρουστικές φιγούρες, 

σύμβολα τριών πολιτικών δυνάμενων. Στα αριστερά, μια σκελετώδης φιγούρα, με τα 

αγκάθια στο σώμα της παραπέμπουν στα έντομα της αντίστοιχης σειράς πινάκων του 

Masson, καταβροχθίζει κάτι που μοιάζει με τα εντόσθια ή περιττώματα, στη βάση του 

στύλου που κάθεται. Στη ρίζα του μοναδικού ποδιού της που ξεφυτρώνει από τη Γη, 

ξεπετάγονται παρακλάδια που επαναλαμβάνουν τον αγκυλωτό σταυρό στο κράνος. 

Μια αλυσίδα την δένει με το δεξί πόδι της διπλανής πτωματικής φιγούρας, 

ενδεδυμένης με στρατιωτική στολή, της οποίας τα παράσημα, οι βάτες, το 

χαρακτηριστικό καπέλο, καθώς και ο χριστιανικός σταυρός που κρέμεται από το δεξί 

χέρι, παραπέμπουν ευθέως στο στρατηγό Franco. Στη άλλη άκρη του τραπεζιού ένας 

τερατώδης άγγλος τραπεζίτης, εύκολα αναγνωρίσιμος από την ομπρέλα, το 

απαραίτητο αξεσουάρ του, κάθεται στην τουαλέτα του City (το χρηματιστικό κέντρο 

του Λονδίνου).
184

         

  Η γκροτέσκα αυτή παρωδία του «πολιτισμένου» αγγλικού εθιμοτυπικού, 

καθιστά εύκολη την αποκρυπτογράφηση του πολιτικού μηνύματος του σχεδίου: η 

μπουρζουαζία, ο ναζισμός, και ο καθολικός φρανκισμός, βυσσοδομούν, σε απόλυτη 

σύμπνοια, εναντίον της δημοκρατίας. Η Greeley  καταγράφει ακόμα ότι πέντε χρόνια 

αργότερα (1944), προς το τέλος του πολέμου, θα δημοσιεύονταν στο περιοδικό Le 
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Spectateur des Arts, δυο άλλα πολιτικά σχέδια του Masson. Ένα ανώνυμο κείμενο, 

πιθανότατα από το εκδότη του περιοδικού, Georges Limbour, σημείωνε ότι η 

έμπνευση των δυο αναπαραγόμενων έργων, είχε προκύψει από το «μίσος του Masson 

για την Μουσολίνι και τον Χίτλερ», καθώς και από την εμπειρία του, από τον 

ισπανικό εμφύλιο. Περαιτέρω, περιέγραφε αυτά τα σχέδια ως εξής: «Οι μισθοφόροι 

και οι στρατηγοί τους, οι δικτάτορες, η εκκλησιαστική ελίτ, οι μοναχοί και οι 

μοναχές, όλοι τους αναπαριστούνται εδώ με τα πιο βδελυρά χαρακτηριστικά, με μια 

ανικανοποίητη λαιμαργία για εξουσία, χρυσό και αίμα». 
185

    

 Η περιγραφή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Στο πρώτο 

από τα δύο σχέδια, ο «ικανοποιημένος ιερέας» [εικ 79] του τίτλου, είναι ένας 

πολεμοχαρής μινώταυρος που ξεριζώνει τις καρδιές των ισπανών κατοίκων. Η 

εντοιχισμένη πόλη στο βάθος, τοποθετεί την σκηνή σε πραγματικό χώρο, ενώ το 

ιερατικό ένδυμα και ο χριστιανικός σταυρός στο λαιμό του θηρίου στοιχειοθετεί μια 

επίκαιρη πολιτική νύξη: πρόκειται για ένα καυστικό σχόλιο για την συνενοχή της 

καθολικής εκκλησίας στις βιαιότητες του φρανκικου στρατού. Η σκωπτική 

αντικατάσταση του Εσταυρωμένου με ένα γάιδαρο, συναντάται και στον εξίσου 

πολεμικό πίνακα, Επιστρέφοντας από την Εκτέλεση [εικ. 80], όπου μια ομάδα ιερέων, 

στρέφει αδιάφορα την πλάτη στο άψυχο σώμα ενός πολιτικού θύματος του 

πραξικοπήματος του Franco. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το άλλο σχέδιο, με τίτλο Οι 

ρυθμιστές [εικ 81]: Στο πρώτο πλάνο, οι μορφές τριών μαροκινών μισθοφόρων (όπως 

φανερώνουν τα τουρμπάνια που φορούν στο κεφάλι) έχουν αποκτήσει ζωικά 

χαρακτηριστικά, προσιδιάζοντας σε γαιδάρους και ταύρους. Ο στρατιώτης-γάιδαρος 

στα δεξιά, τοποθετημένος μετωπικά προς τον θεατή, στρέφεται εύθυμος προς τους 

άλλους δύο, κρατώντας ένα μεγάλο κι ένα μικρό πουγκί. Πίσω του, σ’ ένα πεδίο 

καμένης γης, λαμβάνουν χώρα τα μαρτυρικά δεινά των θυμάτων τους, ανάμεσα σε 

φλόγες και κραυγές. Ο στρατιώτης-μινώταυρος στο αριστερό άκρο, επιστρέφει το 

μοχθηρό του βλέμμα στο θεατή.
186

     

 Αναλύοντας τα τρία αυτά σχέδια, είναι φανερό ότι ο Masson δανείζεται 

στοιχεία από την καθιερωμένη γλώσσα της γελοιογραφίας [εικ. 82], όπως η 

γκροτέσκα διαστρέβλωση των μελών του σώματος και ο παραλληλισμός με 

ζωόμορφες φιγούρες, «εμβολιάζοντας» την με φανταστικά-μυθολογικά στοιχεία, 

ώστε να φτιάξει ένα δικό του προσωπικό ιδίωμα. Η γνώμη των Marko Daniel και 
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Greeley, με την οποία συμπαρατάσσομαι, είναι ότι η μίξη αυτή οικείων μυθολογικών 

αναφορών και πραγματικών στοιχείων, είναι ικανή να φανερώσει το πραγματικό 

χαρακτήρα της στρατευμένης, καλλιτεχνικής δράσης του Masson στην Ισπανία. Τα 

σχέδια αυτά φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο σαν απλή καταγγελία μιας απτής 

βαρβαρότητας και όχι σαν προπαγάνδα μιας ξεκάθαρα ορισμένης, πολιτικής θέσης. Η 

«διολίσθηση» στο μύθο, κοινός τόπος στην εικονογραφία του Masson, μαρτυρά ότι η 

«ξαφνική» πρόσδεση του καλλιτεχνικού του έργου στο άρμα του πολιτικού 

ακτιβισμού, εξαρτιόταν πολύ περισσότερο από προκαθορισμένες αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις, παρά σε μια πλήρως συνειδητοποιημένη πολιτική θέση. Στο σχέδιο Όχι 

αρκετή γη [εικ. 83], επανέρχεται για ακόμα μια φορά η στερεοτυπική εικόνα μια 

ισπανικής γης που «αναβλύζει» πόνο, αίμα και βία. Τα ανθρώπινα οστά έχουν γίνει 

προέκταση του φυσικού περιβάλλοντος, σε σημείο που να μην ξεχωρίζουν από τις 

βραχώδεις προεξοχές. Στο βάθος, πάνω δεξιά, ένας βλοσυρός μινώταυρος 

παραμονεύει με ύπουλη διάθεση, σύμβολο της μυθικής βίας που «στοιχειώνει 

αιώνια» το τοπίο. 
187

  `       

 Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα σχέδια του ισπανικού 

εμφυλίου, αποτελούν τον καρπό του παντρέματος μιας απειλητικά εγγύς πολιτικής 

κατάστασης και ενός όγκου προκαθορισμένων πεποιθήσεων πάνω στην ισπανική 

κουλτούρα, «φιλτραρισμένα» από την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του Masson. 

Παρόλο που στο σύμπαν του Masson ίσχυε ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ  

«καλού» και «κακού» στρατοπέδου, η πολιτική βία των παραπάνω σχεδίων (κι ως 

ένα βαθμό, όλων των έργων της ισπανικής περιόδου), είναι μια βία που, ενώ «πατά» 

στην πραγματικότητα, δεν αρνείται τις οφειλές της στο μύθο και τις τελετουργίες του. 

Όπως δήλωνε ο ίδιος, τα πολιτικά του σχέδια «ήταν λιγότερο σημαντικά από τους 

πίνακες των ταυρομαχιών ή των εντόμων».
188

  Εξαρχής άλλωστε, η απόφαση του να 

παραμείνει σε μια χώρα με ένα πολίτικο κλίμα αμέτρητες φορές πιο τεταμένο από τη 

χώρα που άφηνε πίσω (και την οποία υποτίθεται πως εγκατέλειψε γι’ αυτό ακριβώς 

το λόγο), φανέρωνε μια επιθυμία να μεταβεί σε ένα χώρο άχρονο, ταυτόχρονα 

κοντινό και απομακρυσμένοo, όπου συναντιούνταν το αρχαϊκό, το μυστηριακό και το 

τελετουργικό. 
189

 Δανειζόμενος την γλαφυρή διατύπωση του Marko Daniel, η Ισπανία 

                                                           
187

 Marko Daniel, ό.π., σελ. σελ. 25-37 & Robin Adèle Greeley, ό.π., σελ. 132-145 
188

 André Masson (επιμ. Jean-Paul Clébert), Mythologie d'André Masson, ό.π., σελ. 49 
189

 Χαρακτηριστική της τελευταίας φράσης, είναι η εξής δήλωση που έκανε μετά από χρόνια: «Τα 

γεγονότα στη Γαλλία μου ήταν αντιπαθητικά, Σκεφτόμουν να φύγω. Ήταν μια διαφυγή, όπως είχε 



 

[101] 
 

αποτέλεσε για τον Masson «ένας προορισμός για διακοπές στη μυθολογία».
190

  

      

Β) «θΥΣΙΕΣ» 

 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθώ με μια σειρά σχεδίων του André Masson,  

που φέρει τον γενικό τίτλο Θυσίες, την οποία είχε δημιουργήσει ως εικονογραφικό 

συμπλήρωμα για το ομώνυμο κείμενο του Georges Bataille. Παρόλο που τα σχέδια 

του Masson, φαινομενικά, δεν αντιστοιχούν με το περιεχόμενο του κειμένου, 

φιλοδοξώ να καταδείξω την ύπαρξη μιας βαθύτερης θεματικής συνάφειας, αναφορικά 

με τη κοινωνιολογική και θρησκευτική σημασία της πρακτικής της θυσίας, στο 

πρωτόγονο κόσμο. Η ιδιότυπη ανθρωπολογική-κοινωνιολογική προσέγγιση αυτής της 

πρακτικής από τον Bataille, η αφετηρία της οποίας (όπως θα γίνει φανερό) 

εντοπίζεται στην έρευνα των Emile Durkheim και Marcel Mauss, πηγάζει από την 

πρόθεση του να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της έρευνας, για την κατάστρωση μιας 

ιδεολογικής-πολιτικής κοσμοθεωρίας: μιας κοσμοθεωρίας που θα ήταν ικανή να 

ανταποκριθεί στα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα του ευρωπαϊκού μεσοπολέμου. Η 

θεώρηση αυτή, ενορχηστρωμένη από ορισμένα, κομβικά σχήματα της σκέψης του 

Bataille, όπως αυτό της δαπάνης, του καταραμένου αποθέματος, της βασικής 

υλικότητας, της κυριαρχίας κ.α., βρήκε την πιο εμφατική της συμπύκνωση στη 

φιγούρα του Ακέφαλου κι, ως εκ τούτου, επιβάλλεται μια πρώτη διερεύνηση τους 

εδώ. Πολύτιμο βοήθημα στην προσπάθεια σκιαγράφησης της «ουσίας» αυτών 

εννοιών, στάθηκε μια συγκριτική μελέτη των έργων των Alexander Irwin, Michèle H. 

Richman και Jeremy Biles, το «απόσταγμα» της οποίας συγκεντρώνεται στις 

παρακάτω αράδες.          

 To 1912 o Emile Durkheim συνέταξε το κομβικό του έργο Οι στοιχειώδεις 

μορφές της θρησκευτικής ζωής. Όπως προϊδεάζει ο τίτλος, η μελέτη αυτή συνιστούσε 

μια ανθρωπολογική-κοινωνιολογική έρευνα για τις τελετουργίες και τις πρακτικές 
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όταν το σώμα ράβεται στο δέρμα ενός βοδιού έτσι ώστε να ξαναγεννηθεί». André Masson (επιμ. Jean-

Paul Clébert), Mythologie d'André Masson, ό.π., σελ. 48-49  
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των πρωτόγονων κοινωνιών της Αυστραλίας, με απώτερο στόχο την εξαγωγή 

κάποιων γενικότερων συμπερασμάτων (για την σύσταση ενός γνωστικού υπόβαθρου 

για όλες τις γνωστές «μεγάλες» θρησκείες). Το θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει ο Durkheim είναι ότι σε κάθε θρησκεία ενυπάρχει ένας καθαρά 

ορθολογικός πυρήνας, που αφορά την σχέση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. 
191

 Τα 

σύμβολα και οι τελετουργικές αναπαραστάσεις των θρησκευτικών πρακτικών 

ανταποκρίνονται, κατά τον Γάλλο κοινωνιολόγο, σε μια εξιδανίκευση της ίδιας της 

δύναμης της κοινωνίας. Στις συμβολικές μορφές των τοτέμ, οι πρωτόγονοι 

Αβοριγίνες, λάτρευαν, χωρίς να το γνωρίζουν, την ίδια τους την ύπαρξη σαν 

κοινωνία, ανάγοντάς την στη σφαίρα του ιερού-θεϊκού. Αναφορικά με αυτήν την 

αναγωγή, ο Durkheim υποστήριζε ότι ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι συμβολικές 

αναπαραστάσεις της εκάστοτε θρησκείας, η διάκριση μεταξύ μιας καθημερινής-

«βέβηλης» και μιας ιερής σφαίρας, είναι θεμελιώδης για κάθε κοινωνία. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, έκανε λόγο για την «αμφισημία» των κοινωνικών 

συναθροίσεων στο επίπεδο της ιερής τελετουργίας, στις οποίες απέδιδε το χαρακτήρα 

του «αναβρασμού», λόγω των απρόβλεπτων δυνάμεων που μπορούσαν να 

απελευθερωθούν. Η επικοινωνία των ατόμων στη «σφαίρα του ιερού», διέφερε από 

την επικοινωνία στο επίπεδο του καθημερινού κόσμου, καθώς ενέπλεκε και 

αναμίγνυε όλα τα συναισθήματα και τις ασύνειδες ορμές των ατόμων, σε ένα ενιαίο 

σύνολο.
192

          

 Υπό αυτό το πρίσμα, η συμμετοχή του ατόμου σε μια κατάσταση «ιερού 

αναβρασμού», είχε την ικανότητα να επιφέρει μια μορφοποίηση της ατομικής-

ψυχολογικής του κατάστασης. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας αυτής της αλλαγής, ήταν 

άμεσα εξαρτώμενος από την ήπια-εορταστική ή αγωνιώδη-τρομακτική φύση των 

κοινωνικών εκδηλώσεων, πράγμα που οδήγησε τον Durkheim στην εξής  διάκριση, 

όπως καταγράφεται από τον Alexander Irwin: «Οι θρησκευτικές δυνάμεις είναι δυο 

ειδών. Κάποιες είναι ωφέλιμες, προστατεύουν την ψυχική και την ηθική αρχή, και 

διαμοιράζουν τη ζωή και την υγεία», ενώ κάποιες άλλες είναι «μοχθηρές και 

ακάθαρτες [..] παράγοντες αποδιοργάνωσης, αιτίες του θανάτου και της ασθένειας». 

Η θρησκευτική πρακτική της θυσίας, εξέφραζε όσο καμία άλλη αυτή την αμφισημία 
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του ιερού, καθώς κατά την διαδραμάτιση της, παρατηρούνταν συχνά φαινόμενα 

ανεξέλικτης βίας. Ωστόσο, ο Durkheim επέμενε στον καθαρά ορθολογικό και 

χρησιμοθηρικό σκοπό των θρησκευτικών πρακτικών, (συμπεριλαμβανομένης και της 

θυσίας) που δεν ήταν άλλος από την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της 

επίτευξης ενός πιο αυθεντικού επιπέδου επικοινωνίας.
193

    

 Σύμφωνα με το Irwin επίσης, στην δική του επεξεργασία για τις έννοιες του 

ιερού και της θυσίας, ο Bataille αφίσταται της θέσης αυτής. Έχοντας επηρεαστεί 

παράλληλα από την σύλληψη της θυσίας των Henri Hubert και Marcel Mauss, όπως 

είχε διατυπωθεί στο κοινό τους έργο Θυσία: Η φύση και η λειτουργίας της (1898), 

προχώρησε στην διατύπωση της θεωρίας του περί της δαπάνης. Σε ένα κεφάλαιο που 

απασχολούνταν με την μυθική αναπαράσταση της «Θυσίας του Θεού», οι Hubert και 

Μauss έκαναν λόγο για το μυθολογικό πρότυπο μιας θεότητας που αυτο-διαμελίζεται, 

προσφέροντας τον εαυτό της σαν θυσία. Το γεγονός ότι η αυτό-θυσία του Θεού δεν 

υπάκουσε σε κανένα σκοπό, δεν είχε δηλαδή απολύτως καμιά χρησιμότητα, οδήγησε 

τους μελετητές στο να την αναγάγουν στην «υπέρτατη έκφραση» της ιερατικής 

θυσίας. Στο άρθρο του με τίτλο Θυσιαστικός διαμελισμός και το ακρωτηριασμένο αυτί 

του Van Gogh, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Documents το 1930, ο Bataille έκανε 

ευθεία αναφορά στους παραπάνω μελετητές, επιχειρηματολογώντας υπέρ της 

αντιστοιχίας που δύναται να εντοπιστεί μεταξύ πράξεων φαινομενικής «παράνοιας», 

όπως αυτή που του αυτό-ακρωτηριασμού του Van Gogh, με το μοτίβο του Θεού που 

αυτό-διαμελίζεται. Ενώ οι Hubert και Mauss υποστήριζαν ότι η σύλληψη της 

αυτοθυσίας ως αυτοσκοπού, μπορούσε να ισχύει μονάχα στο επίπεδο των μυθικών 

μορφών και των θρησκευτικών αναπαραστάσεων, o Bataille κατέγραφε 

παραδείγματα γνωστών προσώπων ανά την ιστορία, χαρακτηριζόμενων συχνά ως 

παραβατικών ή τρελών, τα οποία είχαν επιδοθεί σε ανάλογες πράξεις άσκοπου αυτό-

ακρωτηριασμού. Υπό αυτή την έννοια, η πρακτική της θυσίας, κατά τον Bataille, 

μπορούσε να έχει και μια άλλη λειτουργία, πέρα από αυτή της επίτευξης της 

κοινωνικής συνοχής: θα μπορούσε να οδηγεί αντίθετα, στην ανατροπή της.
194

 

 Οι παρανοϊκές φιγούρες συνιστούν κατά τον Bataille, «στοιχεία 

ετερογένειας», που αντιτίθενται στην εργαλειακότητα και την χρησιμοθηρία του 

καθημερινού «ομογενοποιημένου» κόσμου, προτάσσοντας παράλληλα την 
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ανθρώπινη ανάγκη της δαπάνης ως το αυθεντικότερο κίνητρο πίσω από τις 

θρησκευτικές τελετουργίες, όπως αυτή της θυσίας. Αυτή ακριβώς είναι η γραμμή που 

διατρέχει το πολύ σημαντικό του κείμενο με τίτλο Η αίσθηση της δαπάνης το οποίο 

είχε δημοσιευτεί σε συνέχειες στο αριστερό έντυπο La Critique Sociale, το 1933. 

Αντλώντας στοιχεία από το έργο του Mauss με τίτλο Το δώρο (1925), αναφορικά με 

την πρακτική του «potlatch» στις αρχαίες κοινωνίες των αυτοχθόνων αμερικάνικων 

πληθυσμών, αναγνώριζε στην πράξη της καταστροφής του πλεονάζοντας πλούτου 

(του καταραμένου αποθέματος όπως θα το όριζε μεταπολεμικά, στο ομώνυμο έργο 

του), τον πραγματικό σκοπό της παραγωγικής συσσώρευσης. Αν επεκτείνουμε αυτήν 

την σύλληψη έως το τελικό άκρο της, o Bataille κατέληγε στο να αναγνωρίζει την 

δαπάνη, ως τον πραγματικό υπαρξιακό σκοπό του ανθρώπου.
195

  

 Έτσι, η συμμετοχή των ανθρώπων σε τελετουργικές θυσίες, υπαγορευόταν 

από μια ανάγκη «αυτό-δαπάνης», που θα μπορούσε να περιγραφεί διαφορετικά με 

μια «λαχτάρα» να κινηθούν πέρα από τον εαυτό τους («hors de soi»), πέρα από τους 

δεσμούς που τους δένουν με το βέβηλο κόσμο. Ο «υπερβατικός» χαρακτήρας της 

θυσίας απηχούσε ακριβώς στην ευθεία αντίθεσή της με τις αξίες της παραγωγής και 

της συσσώρευσης.  Όντας μια άσκοπη κατασπατάληση των υλικών αποθεμάτων της 

κοινωνίας, λειτουργούσε σαν μια προσωρινή αναστολή των απαγορεύσεων-ταμπού 

και των ιεραρχιών του «βέβηλου» κόσμου, επιτρέποντας στην ανατρεπτική φύση του 

ιερού να παρεισφρήσει και να «διαχυθεί» στον κόσμο της εργαλειακότητας. Τα 

άτομα που μετείχαν στην θυσία, βίωναν την «μολυσματική» εξάπλωση του ιερού, 

που τους χτυπούσε σαν ένα ασυγκράτητο συγκινησιακό κύμα. Όπως τονίζει όμως ο 

Bataille, η επικοινωνία των ανθρώπων στο επίπεδο του ιερού (το κοινό βίωμα της 

δαπάνης δηλαδή) είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που προσδιορίζεται από την 

παραπάνω λογική της αμφισημίας. Υιοθετώντας το σχήμα του Robert Hertz, ο οποίος 

είχε διατυπώσει την διαίρεση του Durkheim μεταξύ «καθαρών» και «ακάθαρτων» 

θρησκευτικών δυνάμεων, ως μια διάκριση μεταξύ «αριστερού» και «δεξιού» πόλου 

του ιερού, έκανε λόγο για τα αδιευκρίνιστα όρια που τους χώριζαν: με τον ίδιο τρόπο 

που ο Durkheim υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατό να βρεθεί μια σαφής διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ ιερού και βέβηλου κόσμου, έτσι ακριβώς δεν υφίσταται κι ένας 
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φανερός διαχωρισμός μεταξύ δεξιού και αριστερού πόλου του ιερού.
 196

  

 Ο Bataille περιέγραφε καλύτερα την σχέση μεταξύ αριστερού και δεξιού 

πόλου, ως μια διαρκής κίνηση από τον ένα στο άλλο, κυβερνούμενη από τους νόμους 

της «έλξης» και της «αποστροφής». Κατά την Michèle H. Richman, το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοηθεί αυτή η κίνηση παλινδρόμησης, είναι 

η εικόνα του σκηνώματος ή των οστών ενός νεκρού αγίου: Την ίδια στιγμή που η 

οσμή και το μακάβριο θέαμα της αποσυντιθέμενης σάρκας προκαλεί την αποστροφή, 

η αγιοποίηση των ιερών λειψάνων και η τοποθέτησή τους σε ένα εκκλησιαστικό 

χώρο, προκαλεί τα αισθήματα του δέους και της ευσέβειας. Μεταφέροντας λογικά 

αυτή την σκέψη στο πλαίσιο της θυσίας, ο αριστερός πόλος του ιερού ανταποκρίνεται 

στην απελευθέρωση των ανεξέλεγκτων βίαιων δυνάμεων και στην θέαση των 

μακάβριων εικόνων της σφαγής, ενώ ο δεξιός πόλος συνάδει με την θεσμοθέτηση 

μιας ιεραρχίας και ενός τυποποιημένου τελετουργικού κινήσεων ή διαφορετικών 

σταδίων, κατά την εκδίπλωση της πράξης. 
197

     

 Σε ένα ακόμα πιο γενικό επίπεδο, ο θεσμός της θρησκείας, με όλους τους 

κανόνες και τις ιεραρχικές κατατάξεις των λειτουργών της, είναι ο δεξής πόλος που 

συγκρατεί και δίνει μορφή στους απρόβλεπτους και αδάμαστους σπασμούς που 

προϋποθέτει η συμμετοχή στο ιερό. Σε κοινή συμφωνία με τον Durkheim, ο Bataille 

τόνιζε ότι κανένα πρόσωπο, πράγμα, ή αντικείμενο δεν είναι έμφυτα ιερό, αλλά 

θεωρείται ως τέτοιο σαν αποτέλεσμα της προβολής των συλλογικών δυνάμεων επάνω 

του. Τα άτομα κινούνται και δρουν στο βέβηλο κόσμο, ή με ένα άλλο όρο του 

Bataille, στο χώρο της «περιορισμένης οικονομίας», επιζητώντας να προσεγγίσουν 

την αληθινής τους φύση, που δεν είναι άλλη από τη ανάγκη της αυτό-δαπάνης, μέσω 

της συμμετοχής στο ιερό. Ο αυτό-διαμελισμός, όπως αυτός του Van Gogh, συνιστά 

για τον Bataille μια πράξη κυριαρχίας (souveraineté), που βρίσκεται σε ευθύ 

παραλληλισμό με τις ανατρεπτικές καταστάσεις του αριστερού πόλου του ιερού.
198

 Το κυριαρχικό άτομο λοιπόν, είναι αυτό που αναλώνεται στην πράξη της 

άσκοπης δαπάνης, παραβαίνοντας τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της 

περιορισμένης οικονομίας. Η πολιτική διάσταση της ανατρεπτικής 

«κυριαρχικότητας» της θυσίας δεν είχε διαφύγει από τον Bataille: αντ’ αυτού, 
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θεωρούσε ότι η θυσιαστική δαπάνη θα έπρεπε να είναι το πραγματικό κίνητρο του 

«αυθεντικού» πολιτικού ακτιβισμού. Στην σκέψη του, η σύγχρονη καπιταλιστική 

μπουρζουαζία είχε στερήσει από τις μάζες τα μέσα για να μετέχουν σε μια οργιαστική 

δαπάνη δυνάμεων και πλούτου, χαρακτηριστικό της ασωτίας των παλιών 

φεουδαλικών αρχόντων. Ωστόσο, ενώ η φεουδαρχική αριστοκρατία διατηρούσε το 

μονοπώλιο αυτών των εκδηλώσεων δαπάνης, ο Bataille προήγαγε μια οργάνωση 

πολιτικής δράσης, η οποία υπαγορευόταν από την πρόθεση να «επιστραφεί» στις 

μάζες αυτό το «υπαρξιακό «δικαίωμα».
199

      

 Όπως ήταν φυσικό ωστόσο, η δημοσίευση των, ασυμβίβαστων με την συνήθη 

ρητορική της αριστεράς, ιδεών αυτών, δεν συνδυάστηκε με την ανοιχτή αναγνώριση 

τους. Αντίθετα, στο ίδιο τεύχος της La Critique Social διασαφηνιζόταν ότι οι θέσεις 

του Bataille δε εξέφραζαν την συνολική γραμμή της επιθεώρησης. Η θέση του 

Bataille, ερχόταν πράγματι σε αντίθεση με μια την κλασική μαρξική ανάγνωση της 

κοινωνικής πραγματικότητας, τείνοντας αντίθετα να προσεγγίζει τα πολιτικά 

προβλήματα με τους όρους της θρησκευτικής ζωής. Σύμφωνα με τη ανάγνωση του 

Jeremy Biles, κατά τον Bataille, το «λάθος» τόσο του εγελειανού δρόμου προς την 

αυτοσυνείδηση, και κατά συνέπεια της εργαλειακότητας του διαλεκτικού υλισμού, 

εντοπιζόταν ακριβώς στο ότι είχαν ένα «σκοπό», στόχευαν την επίτευξη μιας 

ιδανικής κατάστασης. Το 1933, o Bataille παρακολουθούσε τις διαλέξεις του 

Alexandre Kojève στη Σορβόννη πάνω στη φιλοσοφία του Hegel όπου, μεταξύ 

άλλων, ανέλυε αποσπάσματα απ’ τα έργα του Γερμανού φιλόσοφου, όπως η 

Φαινομενολογία του Πνεύματος. Σύμφωνα με τον Jeremy Biles, παρά την σκόπιμη 

παραμόρφωση του, ο Bataille φαίνεται να διατηρεί το εγελιανό σχήμα της 

διαλεκτικής σχέσης μεταξύ «αφέντη-δούλου», στην θεωρία του για το ιερό, τη θυσία, 

και τη δαπάνη. 
200

          

 Στο κείμενό του Ο Hegel, ο Θάνατος, και η Θυσία, ο Bataille γράφει: 

«Αναφορικά με την θυσία, μπορώ ουσιωδώς να πω, ότι στο επίπεδο της φιλοσοφίας 

του Hegel, ο Άνθρωπος, κατά μια έννοια, αποκάλυψε και θεμελίωσε την ανθρώπινη 

αλήθεια με την πρακτική της θυσίας. Με την θυσία κατέστρεψε το ζώο μέσα του, 

επιτρέποντας στον εαυτό του και το ζώο να επιζήσουν μονάχα ως αυτή η ασώματη 

αλήθεια, την οποία ο Hegel περιγράφει και η οποία κάνει τον Άνθρωπο - με τους 
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όρους του Heidegger - ένα ον μέσα στο θάνατο, ή - με τα λόγια του Kojève του ίδιου 

- "ο θάνατος που ζει μια ανθρώπινη ζωή"». Για τον Bataille, ο θάνατος αποτελεί την 

πιο προνομιακή εκδήλωση της εγελειανής διαλεκτικής άρνησης: «Στη θεωρία, είναι ο 

θάνατος του φυσικού, ζωικού όντος που αποκαλύπτει στον Άνθρωπο τον εαυτό του, 

αλλά αυτή η αποκάλυψη ποτέ δεν λαμβάνει χώρα. Γιατί όταν το ζωικό ον που τον 

στηρίζει πεθαίνει, το ανθρώπινο ον σταματά να υπάρχει. Για να μπορέσει ο άνθρωπος 

να αποκαλύψει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον ίδιο του τον εαυτό, πρέπει να 

πεθάνει, αλλά πρέπει να το κάνει ενόσω ζει - βλέποντας τον να σταματά να υπάρχει 

[..] Στην θυσία ο θυσιαστής ταυτίζει τον εαυτό του με το ζώο  που πεθαίνει. Και έτσι 

πεθαίνει βλέποντας τον εαυτό του να πεθάνει, και ακόμα, κατά κάποιο τρόπο, από τη 

δική του θέληση, γινόμενος ένα με το θυσιαστικό όπλο» 
201

    

 Αυτό που εννοεί εδώ ο Bataille, και το σημείο ακριβώς που αποκλίνει απ’ την 

πορεία προς την αυτοσυνείδηση του Hegel, είναι το εξής: Όταν ο θυσιαστής 

«καταστρέφει» το αντικείμενο της θυσίας, αυτό που επιτελεί στην πραγματικότητα 

είναι η καταστροφή των δεσμών του αντικειμένου με τον «βέβηλο» κόσμο. Κατ’ 

επέκταση, μέσω μιας ταυτοποίησης του θυσιαστή με το θύμα του, ο άνθρωπος 

καταφέρνει να διαρρήξει τις σχέσεις του με τον κόσμο των αντικειμένων, να 

επιστρέψει δηλαδή στο χρόνο της συνέχειας. Σκοτώνοντας το θύμα της θυσίας, ο 

θυσιαστής εκμηδενίζει «εκείνο που είναι πράγμα μέσα του», δηλαδή τους δεσμούς 

του με ένα κόσμο που είναι προσανατολισμένος στην χρησιμοθηρία και την 

παραγωγικότητα. Πρόκειται δηλαδή για αυτή ακριβώς τη συνειδητή διαδικασία όπου 

ο άνθρωπος «παθαίνει μπροστά στα μάτια του», μια διαδικασία που εξ’ ορισμού 

παραμένει ατελής. 
202

         

 Ο σπόρος του θανάτου βρίσκεται σε καθετί ζωντανό κατά τον Bataille, και 

συγγενεύοντας με την σύλληψη περί της «ορμής του θανάτου» του Freud, καταλήγει 

στο ότι ο προσανατολισμός του ανθρώπου τίθεται ενάντια στην εγελιανή ιδέα της 

ικανοποίησης. Η υπόσταση της ανθρώπινης ζωής είναι τραγική, εγκλωβισμένη στο 

διαμελισμό και των ακρωτηριασμό σε πολλαπλά κομμάτια, καθότι  η προσπάθεια του 

ανθρώπου να επανέλθει στο κόσμο της ζωικής συνέχειας, είναι καταδικασμένη σε 

αποτυχία. Αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει με την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι μια 

διαρκής κίνηση απ’ το υψηλό στο χαμηλό, απ’ την «βασική υλικότητα» στο υψηλό 
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πνεύμα, απ’ τη ζωή στο θάνατο. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια κατάσταση 

συνύπαρξης δομικών αντιφάσεων, αδύνατο να συμφιλιωθούν, που βρίσκει την 

αληθινή τους εκφορά κατά την οριακή στιγμή της θυσιαστικής ταύτισης. Αντίθετα με 

την εγελιανή διαλεκτική, που προσανατολίζεται προς μια διαλεκτική λύση των 

αντιφάσεων, το αρνητικό φιλμ του Bataille εκφράζει μια πλήρη αποδοχή της 

ταυτόχρονης συνύπαρξης των ασυμφιλίωτων τάσεων. Όπως σημειώνει ο Jeremy 

Biles: «Στην πραγματικότητα ο Bataille δεν υποστήριζε τις αιματηρές θυσίες. 

Έβρισκε μάλλον στην λογική της θυσίας, το κλειδί για την "κυρίαρχη" ύπαρξη: μια 

λογική σκέψης αντίθετη σε αυτή του ορθολογισμού, αλλά επίσης ενεργοποιημένη 

από την λογική. Περαιτέρω, η θυσία επιβεβαιώνει για τον Bataille τον δυισμό που 

αναφέραμε παραπάνω: Ταυτόχρονα μια γνωστοποίηση του αποχωρισμού - του ιερού 

απ’ το βέβηλο, του θυσιαστή από το θύμα - και μια κίνηση πρόσμιξης· η θυσία 

αναζητά να φέρει το άτομο όσο περισσότερο κοντά γίνεται στο θάνατο ενώ 

παραμένει ζωντανό. Όπως υποστηρίζει ο Bataille "δεν πρόκειται για μια αναζήτηση 

του θανάτου, αλλά του να μεταφερθείς στο επίπεδο του θανάτου "».
203

  

*** 

Όλη η παραπάνω ρητορική απαντάται και στο κείμενο Θυσίες (1933) του 

Bataille, το οποίο ανέλαβε να εικονογραφήσει ο Masson. H κύρια γραμμή που 

διατρέχει το κείμενο είναι η αναγωγή του εναγκαλισμού του θανάτου από το «Εγώ» 

(στο επίπεδο της θυσίας), ως το υπέρτατο σημείο συνειδητοποίησης του εσώτερου-

αυθεντικού εαυτού. Πιστός στην ενασχόληση του με την βαθύτερη ουσία του ιερού, 

ισχυρίζεται ότι η έντρομη και αγωνιώδης στιγμή κατά την οποία το άτομο 

προσεγγίζει όσο περισσότερο γίνεται στον θάνατο, είναι ακριβώς εκείνη η 

προνομιακή στιγμή κατά την οποία οδηγείται στην πλήρη κατανόηση της δυναμικής 

της ύπαρξής του. Το «Εγώ», το άτομο στο κείμενο του Bataille, ζει «κατασταλμένο 

σε ένα συνειδητοποιημένο κενό», σε ένα κόσμο αναπαραστάσεων που του 

υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία την βαθειά απομόνωσή από μια «ολική ύπαρξη». 
204

 Kατά τον Bataille, στο κείμενο αυτό, η υπόσταση του ατόμου στο καθημερινό 

κόσμο νοείται ως βαθιά τραγική, καθότι είναι υποβιβασμένο σε ένα σύμπαν 

εναλλασσόμενων αναπαραστάσεων, χωρίς πραγματικό σύνδεσμο με τους ομοίους 
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του: «Αυτή η εμπειρική γνώση της δομής, που το «εγώ» μοιράζεται ως κοινή με τα 

«άλλα εγώ», έχει μετατραπεί σε ένα παραλογισμό [..] η απόλυτη απιθανότητα της 

έλευσής μου στο κόσμο, κατέχει, σε ένα υπέρτατο βαθμό, μια ολική ετερογένεια». 

Είναι ακριβώς αυτή η αγωνιώδης, δαπανηρή βία, που συνιστά τη απόλυτη 

προϋπόθεση της προσέγγισης του ιερατικού θανάτου, και κατά συνέπεια της 

συσκότισης των διακριτών ορίων της «ψευδούς» ύπαρξης του ατόμου στο βέβηλο 

κόσμο. 
205

         

 Κατά την θυσία επιτυγχάνεται μια παράδοξη εναρμόνιση του ανθρώπου με 

την χαμένη ολότητα, μέσω της διαμελιστικής κατάρρευσης των «συνόρων» που 

οριοθετούν την προσωπικότητα του, και το διαχωρίζουν από τα άλλα πρόσωπα-

αντικείμενα: «Η εξέγερση - το πρόσωπό της παραμορφωμένο από την ερωτευμένη 

έκσταση - σχίζει την αφελή μάσκα του Θεού, και έτσι η καταπίεση καταρρέει κατά 

την πτώση του χρόνου. Η καταστροφή είναι εκείνη με την οποία ένας νυχτερινός 

ορίζοντας αφήνεται να λάμπει, αυτός για τον οποίο η διαμελισμένη ύπαρξη 

εισέρχεται σε μια έκταση - πρόκειται  για την Επανάσταση - είναι ο χρόνος που 

απελευθερώνεται από όλα τα δεσμά· είναι η καθαρή αλλαγή. Είναι ένας σκελετός που 

εμφανίζεται από ένα πτώμα σαν από ένα κουκούλι, κι έτσι ζει σαδιστικά την αδύνατη 

ύπαρξη του θανάτου». Εκεί δηλαδή που ο εαυτός επιτυγχάνει μια χωρίς όρια ύπαρξη, 

είναι το σημείο όπου απαρνείται την δομή του και σταματά να είναι «εαυτός». 

Παραφράζοντας τον Kojeve, αναφορικά με την αντιφατική εικόνα του «θανάτου που 

ζει μια ανθρώπινη ζωή», ο Bataille υποστηρίζει ότι διαμέσου της θυσίας λαμβάνει 

χώρα «η ανακάλυψη της ελεύθερης, θεϊκής φύσης, ο πεισματάρικος 

προσανατολισμός της απληστίας της ζωής για το θάνατο».
206

    

 O Masson είχε ολοκληρώσει τα σχέδια για την εικονογράφηση του κειμένου 

του Bataille, ήδη από το 1933. Ωστόσο, η τελική έκδοση της συνδυαστικής τους 

προσπάθειας δεν θα συνέβαινε πριν το 1936. Στην μελέτη της, που καταπιάνεται με 

το ζήτημα της «μυθολογίας» στο έργο του Masson – είτε εξετάζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο εμφιλοχωρούν μυθολογικές αναφορές στο έργο του καλλιτέχνη, είτε 

αναδεικνύοντας τα διανοητικά σχήματα που φιλοδοξούν να αναχθούν ως 

«εμβλήματα» της «καλλιτεχνικής μυθολογίας» του Masson – η Patricia Mayayo 

προχωρά σε μια ενδελεχή ανάλυση της σειράς αυτής: H εικονογράφηση του Masson 

αφορούσε την παραγωγή τεσσάρων σχεδίων, πάνω στο μοτίβο των «Θεών που 
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πεθαίνουν», εμπνευσμένα από το ομώνυμο κεφάλαιο του βιβλίου Χρυσός Κλώνος 

(1890) του σκωτσέζου ανθρωπολόγου James George Frazer. Είναι σαφές επίσης ότι 

είχε ληφθεί υπόψη και η μετέπειτα επεξεργασία του μοτίβου αυτού, από τους Hubert 

και Mauss, όπως καταγράφηκε παραπάνω. Το κομβικό βιβλίο του Frazer αποτελούσε 

μια συγκριτική μελέτη θρησκευτικών και μυθολογικών παραδόσεων από τον αρχαίο 

και τον σύγχρονο κόσμο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτόγονη μαγεία. Κύριος 

στόχος του Frazer ήταν να εντοπίσει το νήμα μου συνέδεε τις μυθολογικές αφηγήσεις 

και τις θρησκευτικές τελετουργίες στους διάφορους πολιτισμούς που εξέταζε, και σε 

δεύτερο επίπεδο να αποδείξει την συγκριτική ομοιότητα των διάφορων 

παραδειγμάτων.
207

          

 Η Mayayo εξηγεί ότι το κεφάλαιο στο οποίο βασιζόταν η εικονογραφία του 

Masson, περιέγραφε την εθιμοτυπική θυσία του βασιλιά-ηγέτη, που είχε παρατηρηθεί 

σε πολλές αρχαίες κοινωνίες, όταν το κύρος του τελευταίου άρχισε να φθίνει. Η 

αντικατάσταση του βασιλιά (στην μορφή του οποίου θεωρείτο ότι ήταν ενσαρκωμένο 

το πνεύμα της φύσης) από έναν νεότερο και πιο δυναμικό διάδοχο, κρινόταν 

αναγκαία για τη διατήρηση της κοσμικής τάξης και της γονιμότητας του φυσικού 

περιβάλλοντος. Αυτό το μοτίβο, κατά τον Frazer, απαντάται σε ποικίλες μυθολογικές 

αφηγήσεις από το χώρο της μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής, έχοντας ως κοινό 

παρονομαστή την εικόνα ενός Θεού που πεθαίνει βίαια, είτε λόγω ενός τραύματος, 

είτε ενός ακρωτηριασμού/διαμελισμού. Οι μυθολογικές φιγούρες των Άδωνη, Όσιρι, 

Άτη, Διόνυσου, Ορφέα κ.α, τοποθετούνται σε αυτό το πλαίσιο.
208

 Από τα πέντε 

σχέδια που φιλοτέχνησε ο Masson, τρία από αυτά αναφέρονται ευθέως σε δυο από 

αυτές: α. Ο Όσιρις, ο αιγυπτιακός θεός, που σύμφωνα με την μυθολογία, 

δολοφονήθηκε από τον δίδυμο αδερφό του Τυφώνα, ο οποίος και κατακρεούργησε το 

σώμα του στη συνέχεια. β. Ο Ορφέας, που υπέστη τον μακάβριοo διαμελισμό και 

στην συνέχεια τον διασκορπισμό των μελών του σώματός του από τις Μαινάδες, τις 

αφηνιασμένες ακόλουθες του Διονύσου. γ. Σε ένα τρίτο σχέδιο, η μορφή του Μίθρα, 
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του οποίου η απεικόνιση παραμένει η πιστότερη στις μυθολογικές της πηγές, 

αναπαρίσταται κατά τη στιγμή της «ταυροκτονίας» (της χαρακτηριστικής 

τελετουργίας της αρχαίας θρησκείας του μιθραϊσμού). Τα υπόλοιπα δυο σχέδια 

ανταποκρίνονται σε ένα παιχνίδι μεταξύ μύθου, θρησκείας και ελεύθερης έμπνευσης, 

παρουσιάζοντας ένα «αλλόκοτο Εσταυρωμένο» και το μυθικό τέρας του 

Μινώταυρου.
209

        

 Ξεκινώντας με τη μορφή του Μίθρα [εικ. 84], η Christa Lichtenstern 

σημειώνει την ομοιότητα της με ένα ανάγλυφο που βρίσκεται στο Λούβρο, 

προερχόμενο απ’ τη Σιδώνα της Συρίας [εικ. 85], και αναπαριστά στο κέντρο τη 

τελετουργική θυσία του άσπρου ταύρου από τον ανίκητο «ηλιακό ήρωα» (αυτός ο 

ήρωας, περσικής καταγωγής, θα γινόταν αργότερα ο θεός-ήλιος). Σύμφωνα με την 

συγκεκριμένη μυθική διήγηση, ο θάνατος του πρωταρχικού ταύρου επέτρεψε τη 

γέννηση σε ολόκληρη την γήινη ζωή. Το φίδι, που έρπει προς το θρεπτικό αίμα που 

ρέει από τη πληγή του ταύρου, αποτελεί σύμβολο της γονιμότητας της γης, όπως 

ακριβώς και ο σκύλος που βρίσκεται στα πόδια του ταύρου, «απορροφώντας» την 

ψυχή του. Ο σκορπιός που κρέμεται από τους όρχεις του, ενσαρκώνει το σκοτάδι και 

το κακό που προσπαθεί να παρακωλύσει τη διαδικασία και να καταπιεί το σπέρμα 

του ταύρου. Το ανάγλυφο αυτό, τοποθετεί την πράξη του θεού  κάτω  από 

συμπαντικά σύμβολα: ο ήλιος, το φεγγάρι και οι τέσσερις εποχές (στις έξι εξέχουσες 

προτομές).
210

           

 Στο σχέδιο του Masson βλέπουμε να επαναλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία 

που αντικρίζονται στο ανάγλυφο: Το άστρο στο πάνω δεξί άκρο υπογραμμίζει τις 

συμπαντικές διαστάσεις της πράξης, ενώ διαφαίνεται και η μοχθηρή παρουσία του 

σκορπιού στο ύψος των γεννητικών οργάνων, διπλά από τις σταγόνες αίματος 

(ρέουσες από την πληγή του ταύρου) που βλασταίνουν στο έδαφος. Ακόμη, οι 

πολλαπλές απολήξεις της λικνίζουσας ουράς του ταύρου, παραπέμπουν στην μορφή 

ενός φιδιού. Αν και η σκηνή προσαρμόζεται καθαρά στο πλαίσιο της μιθραϊκής 

ταυροκτονίας, ο πρωταγωνιστής εδώ δεν είναι ο «ηλιακός ήρωας» αλλά μια άλλη 

μυθική μορφή, αυτή του Μινώταυρου. Παρατηρείται δηλαδή εδώ, με τα λόγια της 

Mayayo, ένα είδος «υπερ-κειμενικότητας», μια περιπλοκή διαφορετικών μυθικών 
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αφηγήσεων σε ένα νέο κάδρο.
211

       

 Η μορφή του Μινώταυρου πρωταγωνιστεί και στο σχέδιο εκείνο, όπου 

απεικονίζεται να συμπλέκεται με μια γυναικεία φιγούρα με ζωομορφικό κεφάλι [εικ. 

86]. Ο εναγκαλισμός του λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ένα βραχώδες χάσμα, που είναι 

περιτριγυρισμένο εδώ κι εκεί με κρανία-ενδείξεις του θανάτου. Οι μύγες που 

στριφογυρίζουν πάνω από τα περιττώματα στο κάτω αριστερό άκρο, καθώς και στο 

σημείο όπου εφάπτονται τα γεννητικά όργανα των δυο μορφών, υπογραμμίζουν την 

«βασική υλικότητα» της συνάντησής τους. Όσο αφορά την τελευταία, πρόκειται για 

ένα μείγμα ερωτισμού και βίας, καθώς ο Μινώταυρος παρουσιάζεται να βιάζει-

καταβροχθίζει την γυναικεία μορφή, βυθίζοντας τα σαγόνια του ανάμεσα στα στήθη 

της. Στο γενικότερο συμβολισμό του νοσηρού, νεκρικού ερωτισμού της εικόνας, η 

«εκσπερμάτιση» του ηφαιστείου στο βάθος, λειτουργεί ως το εικονογραφικό 

συμπλήρωμα των κρανίων. 
212

        

 Το παραμορφωμένο από την ερωτική έκσταση ή τον πόνο, πρόσωπό της, 

φαίνεται να επικοινωνεί με αυτό της γυναίκας στο πίνακα «Ο Μάγος» [εικ. 87]. Ένα 

από τα πιο γνωστά «επεισόδια» της βιογραφίας του Bataille, ήταν εκείνο της θέασης 

για πρώτη φορά, έπειτα από την υπόδειξη του ψυχαναλυτή του Dr. Borel, μιας 

φωτογραφίας που απαθανάτιζε την τιμωρία του Fou Tchou Li (1905) για την 

δολοφονία ενός μογγόλου πρίγκιπα, με το μακάβριο κινέζικο μαρτύριο των «χιλίων 

κοψιμάτων» (Lingchi). Παρατηρώντας την έκφραση του θύματος, που βρισκόταν στο 

τελευταίο άκρο μεταξύ ζωής και θανάτου, ή μάλλον στο όριο του «θανάτου που ζει 

μια ανθρώπινη ζωή», ο Bataille ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να συμπεράνει αν 

επρόκειτο για μια έκφραση υπέρτατου πόνου ή υπέρτατης ηδονής. Όπως είχε 

δηλώσει ο ίδιος αργότερα, η σύνδεση μεταξύ ερωτισμού και επιθανάτιας αγωνίας, 

που εικονογραφούνταν σε αυτήν τη εικόνα, είχε κομβική σημασία για όλο το 

μετέπειτα έργο του. Στο βιβλίο του ο Ερωτισμός μάλιστα, είχε συμπεριλάβει την ίδια 

φωτογραφία που του είχε δείξει ο Borel. 
213

       

 Την ίδια σπαρακτική αίσθηση αποκομίζουμε κι από το τέντωμα  προς τα πίσω 

του κεφαλιού του «Εσταυρωμένου», στο ομώνυμο σχέδιο [εικ. 88]: Όπως και στην 

περίπτωση του σχεδίου με το Μίθρα, ο θρησκευτικός πυρήνας της χριστιανικής 

σταύρωσης έχει «μπολιαστεί» με στοιχεία έτερων μυθολογικών σχημάτων, 
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δημιουργώντας ένα εντελώς νέο νοηματικό πλαίσιο. Στην συγκεκριμένη σταύρωση 

είναι παρούσες τρεις γυναικείες μορφές, των οποίων η σεξουαλικοποιημένη 

γυμνότητα προσδίδει ένα αιρετικό, «βλάσφημο» τόνο στο χριστιανικό αφήγημα. Η 

όρθια μορφή στα αριστερά γεύεται το αίμα που τρέχει από την πληγή του ζωόμορφου 

Εσταυρωμένου, την ίδια στιγμή που μια άλλη μορφή δίπλα της, απλώνει ένα κύπελλο 

για να μαζέψει όσες σταγόνες περισσεύουν. Στo κάτω μέρος, μια γονατισμένη 

γυναίκα γλείφει τα πόδια του πλάσματος, σε μια πράξη που δημιουργεί συνειρμούς 

φετιχιστικού ερωτισμού. Στην ιδιότυπη αυτή σταύρωση είναι ακόμα παρόντα τα 

συμπαντικά σύμβολα του φεγγαριού και του ήλιου, ενώ τo κρανίο στο κάτω δεξί 

άκρο καλύπτει την ερωτική ατμόσφαιρα με το πέπλο του θανάτου.
214

   

 Το σώμα του εσταυρωμένου παρουσιάζεται τεντωμένο, με τα χέρια και το 

κεφάλι σε έκταση, δηλωτικές κινήσεις ενός αβάσταχτου πόνου (ή μιας ηδονικής 

εκσπερμάτωσης), όπως ακριβώς και το σώμα του μυθικού Ορφέα, που 

κατασπαράσσεται από ανθρωπόμορφα τέρατα [εικ. 89]. Ο Masson έχει εντείνει όσο 

γίνεται περισσότερο την βία της σκηνής, μετατρέποντας το σώμα του Ορφέα στον 

αποδέκτη πολλαπλών και δολοφονικών κτυπημάτων. Η πλάτη παρουσιάζεται πλήρως 

συστρεμμένη, ενώ το συνονθύλευμα των επιτιθέμενων «τραβά» τα πόδια του σε μια 

επώδυνη έκταση. Όπως μαρτυρούν τα στήθη και οι θηλυκές καμπύλες, το 

ζωομορφικό κεφάλι των τεράτων στηρίζεται σε ένα γυναικείο σώμα. Κατά την πιο 

κοινή αφήγηση του μύθου, ο Ορφέας κομματιάστηκε από τις γυναίκες της Θράκης 

(τα αιτία ποικίλουν, ανάλογα με τις διάφορες εκδοχές τους μύθου), οι οποίες μάλιστα 

έριξαν τα κομμάτια του στην θάλασσα (με το κεφάλι και τη λύρα του ποιητή να 

ξεβράζονται στη Λέσβο).
215

 Υπό τη γνώση αυτών των μυθολογικών μοτίβων, ο μύθος 

του Ορφέα προσφέρει ένα από τα πιο πρόσφορα παραδείγματα για την αποτύπωση 

της αίσθησης του διαμελισμού. Ακολουθώντας την ανάλυση της Mayayo, o Masson 

φαίνεται να εστιάζει εδώ στις βίαιες συνδηλώσεις του μύθου, που φέρουν μια 

συνάφεια με τον τελετουργικό διαμελισμό του Διονύσου, το λεγόμενο 

διασπαραγμό.
216
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 Το μαρτύριο του Ορφέα στο σχέδιο του Masson, όπως και αυτό του 

Εσταυρωμένου και της γυναικείας φιγούρας που βιάζεται από τον Μινώταυρο, 

φαίνεται να κλιμακώνεται στην αδυσώπητη προσπάθεια των χεριών δεξιά και 

αριστερά, να συστρέψουν το κεφάλι, με τα δακρυσμένα μάτια και το ανοιχτό στόμα, 

προς τον ουρανό. Η εικόνα αυτή, φέρει ευθεία αναλογία με αυτή που υφαίνει ο 

Bataille στο σύντομο κείμενο με τίτλο To στόμα, που δημοσιεύτηκε στο Documents: 

«το συνταρασσόμενο υποκείμενο ρίχνει πίσω το κεφάλι του, ενώ τεντώνει 

φρενιασμένα το λαιμό με ένα τέτοιο τρόπο ώστε το στόμα γίνεται, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, μια προέκταση της σπονδυλικής στήλης· με άλλα λόγια, αποκτά 

ακριβώς τη θέση που καταλαμβάνει φυσιολογικά στην ανατομία των ζωών» 
217

. Πίσω 

από αυτήν την ομοιότητα στο επίπεδο της εικονοποιίας, ίσως θα μπορούσε να 

εντοπιστεί και μια αναλογία στο επίπεδο της θεωρίας. Όπως δηλώνει το παραπάνω 

απόσπασμα, η μετατροπή του στόματος στην «οπή» που καταλήγει η σπονδυλική 

στήλη, υπαινίσσεται μια εξομοίωση της ανθρωπινής υπόστασης με την 

«οριζοντιότητα» των ζωών.         

 Ο William Pawlett γράφει πως, κατά τον Bataille, τα ζώα ζουν στον οριζόντιο 

άξονα, τα φυτά αναπτύσσονται κάθετα, ακολουθώντας μια ανοδική πορεία, ενώ ο 

άνθρωπος ακολουθεί μια μέση οδό, ανάμεσα στα δύο. Η εξελικτική του πορεία 

μαρτυρά μια κίνηση προς τον ανοδικό-κάθετο άξονα, αλλά όλες οι φυσικές τους 

λειτουργίες, όπως ο ύπνος και η σεξουαλική πράξη, παραμένουν στον ορίζοντα της 

οριζοντιότητας. Αυτή η εικόνα, σύμφωνα πάντα με τον Bataille, αντανακλά την 

τραγωδία την ανθρώπινη φύσης: εγκλωβισμένη ανάμεσα στον οριζόντιο και τον 

κάθετο άξονα, τον κόσμο της «ζωικής συνέχειας» και τον «κόσμο των πραγμάτων», 

αδυνατεί να προσδιορίσει που βρίσκεται η αληθινή του κατεύθυνση. Η οριζοντιότητα 

που προτάσσει η στιγμή του - θυσιαστικού - θανάτου στα σχέδια του Masson, η οποία 

όμως τοποθετείται  παράδοξα στον κάθετο άξονα (κοιτώντας προς τον ουρανό), θα 

μπορούσε κάλλιστα να σκιαγραφεί τον ιερό χαρακτήρα της θυσίας: μέσω της 

(ανοδικά) υπερβατικής στιγμής του θανάτου, που προσιδιάζει ως ένα βαθμό στην 

ερωτική πράξη, οι άνθρωποι φτάνουν στο όριο να αγγίξουν (ανεπιτυχώς) την 

επιστροφή στην (οριζόντια) κατάσταση της συνέχειας, σε πλήρη αρμονία με τη φύση 

και την πραγματικότητα των ζώων. Αυτή ακριβώς είναι η «κυριαρχική» στιγμή που 
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συντελείται η αντιφατική «άνοδος ως κάθοδος» στη «βασική υλικότητα».
218

 

 Το τελευταίο σχέδιο της σειράς, παρουσιάζει τον θεό Οσιρι [εικ. 90], σε μια 

ακόμα σκηνή διασπαραγμού. Οι Masson φαίνεται (και) εδώ να μην προχωρά στην 

εικονογράφηση κάποιας συγκεκριμένης σκηνής ή επεισοδίου από τις δημοφιλείς 

μυθολογικές αφηγήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού. Τα μέλη της φιγούρας 

διασκορπίζονται στα τέσσερα άκρα της εικόνας, ενώ το κεφάλι του έχει 

αντικατασταθεί από ένα φλογισμένο ήλιο. Το αριστερό του χέρι παρασύρεται έξω 

από το κάδρο, ενώ στο δεξί κρατά ένα λουλούδι, πιθανό σύμβολο γονιμότητας. Με 

τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και τις υγρές σταγόνες, πιθανότατα 

σπέρματος, που φαίνονται να ρέουν κάτω από τα γεννητικά του όργανα. Τα 

μικροσκοπικά πλάσματα που επιτίθενται στο σώμα του Θεού παραπαίουν ανάμεσα 

σε μια ανθρώπινη και μια ζωώδη υπόσταση, ενώ μια αναποδογυρισμένη φιγούρα στα 

δεξιά εικονίζεται να κρατά στα χέρια μια φλεγόμενη καρδιά, σαν αυτή που 

αναπαρίσταται στην άλλη πλευρά. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου ωστόσο, 

είναι το ανοιγμένο στομάχι, που αφήνει εκτεθειμένα τα εντόσθια.   

 Η μορφή του Όσιρι, με της σειρά της, σε ένα παιχνίδι επικοινωνίας και 

συνειρμών μεταξύ διαφορετικών μυθολογικών αφηγήσεων, ενθυμίζει αυτή του 

Ακταίονα [εικ. 91], γιο του Αρισταίου και της Αυτονόης (κόρης του Κάδμου), που 

κατασπαράχθηκε από τα κυνηγετικά σκυλιά του, ως τιμωρία επειδή είδε την Θεά 

Άρτεμη γυμνή. Το γεγονός επίσης ότι η στάση του σώματος του Όσιρι, παραπέμπει 

σε ένα άλλα σχέδιο του Masson με θέμα το διασπαραγμό του Ορφέα από τις 

Μαινάδες [εκ. 92], αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι το μυθολογικό σύμπαν του 

Masson αποτελεί μια ενότητα, που περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο πυρήνα: την ιδέα 

του διαμελισμού, και της επανένωσης με κάτι ευρύτερο. Υπό αυτό το σκεπτικό, ο 

Masson εναρμονίζεται με τον προγραμματικό στόχο του Frazer στον Χρυσό Κλώνο, 

που δεν ήταν άλλος από το να αναδειχθεί το κοινό νοηματικό έδαφος, πάνω στο 

οποίο καλλιεργήθηκαν και εκφράστηκαν (σε μια παρόμοια μυθολογική γλώσσα) 

ποικίλα παγανιστικά τελετουργικά και θρησκευτικές δοξασίες. Στα σχέδια του 

Masson o μιθραϊσμός και ο Χριστιανισμός, το σφάξιμο του ταύρου και ο 

Μινώταυρος, ο διονυσιακός διαμελισμός του Ορφέα και εκείνος του Όσιρι, 

συνομιλούν υπό το βάρος ενός κοινού σπαρακτικού βιώματος.   

 Κλείνοντας, τα εξής λόγια της Patricia Mayayo δίνουν, επιπλέον, το στίγμα 
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της σύνδεσης του κειμένου του Bataille, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, με τα έργα 

του Masson: «Μπορούμε να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο που 

διαδραματίζουν οι μύθοι του διαμελισμού στη μασονική ποίηση με αυτόν το τρόπο: η 

θυσία του ήρωα είναι μέρος αυτής της διαδικασίας καταστροφής του υποκειμένου, 

διάλυσης των ορίων της ταυτότητάς του [..] Σε τελετουργίες θυσίας, η οντολογική 

ακεραιότητα του ατόμου διαλύεται: το υποκείμενο και το αντικείμενο, ο θυσιαστής 

και ο θυσιαζόμενος, ο άνθρωπος και το περιβάλλον του, συγχωνεύονται στην κοινή 

εμπειρία του θανάτου, βυθιζόμενα, ακόμα και για μια στιγμή, στην αόριστη συνέχεια 

από την οποία προέρχονταν αρχικά». Πράγματι, η στιγμή του θανάτου των ηρώων 

του Masson, του διαμελισμού και της εκτίναξης των μελών τους στα τέσσερα σημεία 

του ορίζοντα, είναι ακριβώς η στιγμή που συμπίπτει με την κλιμάκωση της ζωτικής 

τους ενέργειας: μια κορύφωση υπό την μορφή εκσπερμάτωσης. 
219

  

*** 

Ο Masson επέμενε ότι η βία της σειράς των Σφαγών, είναι μια θυσιαστική βία: 

«Αυτές οι σφαγές γυναικών έχουν ένα χαρακτήρα τελετουργικό, θυσιαστικό». 

Σχολιάζοντας περαιτέρω την επίσκεψή του στα σφαγεία της La Villette, ανέφερε ότι, 

παρά την ενόχληση που του προκαλούσε η θέα της σφαγής των αλόγων, επισκέφτηκε 

επίσης «και το χώρο όπου σκοτώνουμε τα άλογα, το εκδοροσφαγείo του Vaugirard. 

Ένα είδος διαλογισμού πάνω στην μοίρα των ζώων. Αλλά η αρμονία δεν φάνηκε να 

επετεύχθη, καθώς πέρασα από τα σφαγεία στις Σφαγές, στους σκοτωμούς, στα πουλιά 

που σφάζονται από γυναίκες [εικ. 93]».
220

 Ο Rene Girard με τη σειρά του, στο βιβλίο 

του Η βία και το Ιερό, βεβαίωνε ότι «όντως δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης διαφορά 

ανάμεσα στην ανθρωποθυσία και στη ζωοθυσία. Σε πολλές περιπτώσεις η μία μπορεί 

να πάρει την θέση της άλλης [..] η απέχθειά μας για παράδειγμα να θέτουμε στην ίδια 

μοίρα τη θυσία του ανθρώπου και του ζώου δεν είναι, βέβαια, ξένη προς την άκρα 

παραγνώριση που, ακόμα και στις μέρες μας, περιβάλλει αυτή την ουσιώδη όψη του 

ανθρώπινου πολιτισμού.» 
221

        

 Στο ίδιο βιβλίο διαπίστωνε επίσης ότι: «Εντούτοις υπάρχει ένας κοινός 

παρανομαστής της θυσιαστικής αποτελεσματικότητας, τόσο πιο ορατός και εξέχων, 
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όσο ο θεσμός παραμένει ζωτικός. Αυτός ο παρανομαστής είναι η εμφύλια βία· η 

θυσία φιλοδοξεί αρχικά να εξαλείψει τις διενέξεις, τους ανταγωνισμούς, το φθόνο, τα 

μίση των συγγενών, να αποκαταστήσει την αρμονία της κοινότητας, να ενισχύσει την 

κοινωνική ενότητα. Όλα απορρέουν από αυτό».
222

 Όταν η θυσία αποτυγχάνει να 

επιτελέσει την λειτουργία της χαλιναγώγησης της κοινωνικής βίας, τότε ένα 

ανεξέλεγκτο κύμα εκδικητικής και αντεκδικητικής βίας, οδηγεί σε αυτό που ονομάζει 

ως «θυσιαστική κρίση»: «Αν η θυσιαστική κάθαρση, κατορθώνει να εμποδίσει την 

άταχτη διάδοση της βίας, τότε πετυχαίνει να σταματήσει ένα είδος μολυσματικής 

μετάδοσης [..] Η θυσιαστική κρίση, δηλαδή η απώλεια της θυσίας, είναι απώλεια της 

διαφοράς ανάμεσα στην μιασματική βία και στην καθαρτική βία. Όταν αυτή η 

διαφορά χάνεται, δεν υπάρχει πλέον πιθανή κάθαρση και η μιασματική, μεταδοτική, 

δηλαδή αμοιβαία βία, μεταδίδεται μέσα στην κοινότητα».
223

 Ο κόσμος των Σφαγών 

του Masson, φαίνεται να μαστίζεται από μια τέτοιου είδους μολυσματική βία, που 

είχε καταστήσει τις γυναίκες τα «εξιλαστήρια θύματα» του πολιτικού αδιέξοδου. 

 Η βία ωστόσο αυτών των σχεδίων, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως η 

«δαπανηρή βία» των θεών που πεθαίνουν. Σε ένα κείμενό του με τίτλο Χαμένη 

Αμερική, δημοσιευμένο στα Documents, ο Bataille τόνιζε (στη ίδια λογική με το 

Σφαγείο), ότι για τις αρχαίες φυλές του Μεξικού, όπως οι Αζτέκοι, «ο θάνατος δεν 

ήταν τίποτα. Ζητούσαν από τους θεούς τους να δεχτούν το θάνατο με χαρά». Η νίκη 

των Ισπανών, στην πραγματικότητα δεν είχε επέλθει από την επιβολή της δύναμής 

τους, αλλά από ένα «ξόρκι» που είχαν εξαπολύσει απέναντι στο γηγενή πληθυσμό: 

«Σαν οι άνθρωποι αυτοί να είχαν αόριστα αντιληφθεί, ότι, για πρώτη φορά, είχαν 

αγγίξει ένα τέτοιο επίπεδο εύθυμης βίας, ώστε η μόνη έξοδος, τόσο γι’ αυτούς όσο 

και για τα θύματα με τα οποία είχαν εξημερώσει τους ζαλισμένους θεούς τους, ήταν 

ένας ξαφνικός και τρομερός θάνατος. Ευχήθηκαν μέχρι το τέλος να υπηρετήσουν σαν 

ένα "θέαμα" κι ένα "θεατρικό δρώμενο", αυτούς τους ιδιότροπους χαρακτήρες, να 

αποτελέσουν την ψυχαγωγία για τoν "περισπασμό" τους. Αυτό ήταν το πλαίσιο της 

περίεργης έξαψής τους. Παράξενη και αβρή, αφού πέθαναν αιφνιδίως, σαν έντομα 

που συνθλίβονται». 
224

 Σε ένα τέτοιο ανάλογο αίσθημα ίσως αναφερόταν και ο 

Masson, όταν, παρατημένος στο λάκκο που είχε σκάψει η έκρηξη μιας οβίδας, δίπλα 
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στο κεφάλι ενός νεκρού Γερμανού στρατιώτη, ανέμενε τον θάνατο, την ένωση με την 

Μητέρα Γη, με «ένα αίσθημα ευτυχίας που δεν είχ[ε] νιώσει ποτέ ξανά».  

 Σε ένα σχέδιο των Σφαγών, που τιτλοφορείται Σφαγή στον Ήλιο [εικ. 94], 

γινόμαστε μάρτυρες μιας αληθινής τελετουργίας «καθώς ο ήλιος μοιάζει να 

παρίσταται σε μια πραγματική θυσία».
225

 Πρόκειται για τον ίδιο ήλιο που 

ενορχηστρώνει την σκηνή, πάνω από το κεφάλι του κόκορα που ξεσπά σε μια 

θανατερή, «ηλιακή» κραυγή: το υπέρτατο σύμβολο της δαπάνης, κατά τον Bataille. Η 

σφαγή που λαμβάνει χώρα σ’ αυτό λιβάδι, προς τέρψη του λευκοπυρωμένου φωτός 

που καίει πάνω από τα κεφάλια των θυσιαστών και των θυμάτων, ορίζει τη βία μιας 

τραγωδίας που εμπλέκει και τους δυο. Μιας τραγωδίας που, όπως θα διευκρινιστεί 

στη συνέχεια, μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή των κατοίκων της Νουμάνθια. 

 

Γ) Η Ταυρομαχία και ο «καθρέπτης» της 

 

Ο Masson, ξεκίνησε να δημιουργεί πίνακες με θέμα την ταυρομαχία απ’ τις 

αρχές του 1935, εγκαταλείποντας σταδιακά τα υπόλοιπα θέματα που αφορούσαν 

τοπία και σκηνές απ’ την ισπανική ύπαιθρο.
226

 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ίδιου, 

είχε κάποτε παραβρεθεί σε μια πραγματική ταυρομαχία στην Βαρκελώνη, για την 

οποία έκανε τα εξής σχόλια: «Είδα κάποτε ένα τρομακτικό θέαμα. Τρομακτικό επειδή 

παρακολούθησα τη μίξη της ενοχής και του τρόμου των ανθρώπων: ανάγκασαν 

κυριολεκτικά ένα ταυρομάχο να αυτοκτονήσει, στην Βαρκελώνη, ένα νεαρό αρχάριο 

που ήταν πράσινος από το φόβο του. Γενικά, είναι γκρι σαν τους στρατιώτες που 

βαδίζουν στην επίθεση, στο χρώμα του κέδρου. Αλλά αυτός ήταν πράσινος. Έπειτα οι 

προσβολές (στα καταλανικά είναι ολόψυχες, απαίσιες)  ξεσπούσαν μέχρι το σημείο  

όπου ο ατυχής ταυρομάχος "ρίχτηκε" πάνω στα κέρατα του ταύρου που τον πέταξε 

στον αέρα. Βρέθηκε στο νοσοκομείο, σε πολύ κακή κατάσταση».
227

 Διαβάζοντας 

αυτή την περιγραφή, που δίνει εξόφθαλμα έμφαση στη βίαιη και βάρβαρη πλευρά της 

corrida, δύσκολα αποφεύγει κανείς στον πειρασμό να την αντιπαραβάλει με την 
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πολεμική εμπειρία του Masson στον Α'Π.Π.: Η βία και η αιματοχυσία που, κατά το 

συντριπτικό ποσοστό των περιπτώσεων, έχουν σαν θύμα τους τον ταύρο, 

κατευθύνεται εδώ προς τον νεαρό ταυρομάχο, ο οποίος στέλνεται στη σφαγή σαν 

στρατιώτης στο μέτωπο, υπό τις φωνές και τις υποδείξεις ενός ανώνυμου πλήθους.

 Στην πραγματικότητα ωστόσο, η πρόσληψη του θεάματος της ταυρομαχίας 

από το Masson, είχε σμιλευθεί κι από ένα άλλο παράγοντα: την στενή και 

μακροχρόνια φιλία που τον συνέδεε με τον Michel Leiris. Η σχέση του τελευταίου με 

την ταυρομαχία ήταν πολύ πιο εμβριθής και περίπλοκή από αυτή του Masson, 

γεγονός που του είχε προσδώσει και το ψευδώνυμο l'écrivain matador. Ήδη απ’ το 

1926, ο Leiris είχε αρχίσει να παραβρίσκεται σε ταυρομαχίες στην Ισπανία και την 

Γαλλία, επεξεργαζόμενος επίσης διάφορα ρεπορτάζ στον τύπο· γεγονότα που του 

χάρισαν από νωρίς το τίτλο του «aficionado», (που ορίζεται τόσο ως ειδικός στις 

ταυρομαχίες ή ερασιτέχνης ταυρομάχος).
228

 Η ταυρομαχία αποτελούσε επίσης μια 

θεματική που επανερχόταν συχνά στο συγγραφικό έργο του, με εξέχων παράδειγμα 

το αυτοβιογραφικό του μυθιστόρημα, με τίτλο Η Ανδρική Ηλικία (L'Âge d'homme) 

(1939). Έχοντας ξεκινήσει ως ένα σχέδιο καταγραφής των ονείρων του, το 

περιεχόμενο του βιβλίου εμπλουτίστηκε αργότερα με τις εμπειρίες του από την, 

εθνογραφικού ενδιαφέροντος, αποστολή στο Dakar-Djibouti, στην οποία συμμετείχε 

το 1931-1933, έπειτα από πρόσκληση του εθνολόγου Marcel Griaule. Το σύνολο των 

εντυπώσεων του από αυτό το ταξίδι θα καταγραφόταν ένα χρόνο αργότερα στο βιβλίο 

«L'Afrique fantôme» (1934). 
229

       

 Ο τίτλος του βιβλίου «Ανδρική Ηλικία», το πέρασμα απ΄την παιδική-εφηβική 

ηλικία του αγοριού στην ηλικία του ενήλικου άνδρα, καθιστά φανερό ότι η ανδρική 

υποκειμενικότητα είναι ο πυρήνας, γύρω από το οποίον περιστρέφεται η υπόθεση του 

έργου.
230

 Στη αγγλική έκδοση του L'Âge d'homme, συμπεριλαμβανόταν μια εισαγωγή 
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από τον ίδιο τον Leiris, με τίτλο Η λογοτεχνία αντιλαμβανόμενη ως Ταυρομαχία (De la 

littérature considérée comme une tauromachie), γραμμένη στα τέλη του 1945. Όπως 

δηλώνει εμφατικά ο τίτλος, ο Leiris προχωρά στην επεξήγηση του συγγραφικού του 

εγχειρήματός, ως μια μάχη «στην αρένα του χαρτιού»: Ενώ η υπεκφυγή και η απάτη 

είναι εύκολη στη λογοτεχνία, καθίσταται αδύνατη μπροστά στον ταύρο, καθότι αν ο 

ταυρομάχος υποκύψει σε αυτά τα φτηνά μέσα, πιθανότατα θα του κοστίσει τη ζωή. 

Πράγματι, ο Leiris δηλώνει προγραμματικά ότι είναι «ταγμένος» στην υπόθεση της 

αλήθειας, στην οποία όφειλε να είναι προσανατολισμένη και κάθε προσπάθεια 

συγγραφής. Είναι ακριβώς αυτή η «συνθήκη του κινδύνου» που υπαγορεύει το 

τόλμημα του ταυρομάχου να μπει στην αρένα και να τοποθετεί απέναντι στον ταύρο, 

εκείνη που πρέπει να υιοθετήσει ο συγγραφέας. Κι αυτό γιατί η αναμέτρηση μεταξύ 

ταύρου-torero ανταποκρίνεται σε μια εσωτερική μάχη, μεταξύ δυο πλευρών του 

εαυτού: Το Εγώ του συγγραφέα, ως υποκείμενο, συγκρούεται με το συγγραφικό Εγώ 

του κειμένου (που λειτουργεί σαν αντανάκλαση του εαυτού του), με τον ίδιο τρόπο 

που ο ταύρος λειτουργεί σαν ένας «μοχθηρός καθρέπτης» που επιστρέφει στον 

ταυρομάχο την ίδια του την εικόνα. To κοινό της ταυρομαχίας, παρόμοιο με το 

αναγνωστικό κοινό, «απαιτεί» από τον ταυρομάχο-συγγραφέα την αυθεντικότητα και 

την τόλμη απέναντι στον ταύρο-μυθιστορηματικό εαυτό.
231

    

 H προσέγγιση αυτή της corrida ως μια αλληγορία της διαπάλης με τον 

εσώτερο εαυτό, ήταν μια ιδέα που συμμεριζόταν και ο ίδιος ο Masson. Όπως και στην 

περίπτωση του Caillois, πιθανότατα διάβασε το μυθιστόρημα όταν τελικώς εκδόθηκε 

το 1939. Ωστόσο, η συγγραφή του είχε ήδη ολοκληρωθεί από το 1936 (την χρονιά 

που ο Masson ξεκινούσε την σειρά των ταυρομαχιών), και γνωρίζουμε ότι o Leiris 

είχε φανερώσει το χειρόγραφο, ή αποσπάσματα αυτού, σε μια σειρά φίλων. Ακόμα 

λοιπόν κι αν δεν είχε μια πλήρη εικόνα του κειμένου, o Masson ήταν εξοικειωμένος 

με την σύλληψη του Leiris, όπως φανερώνει και η εξής δήλωση, παρμένη από την 

αλληλογραφία τους, αναφορικά με τους «ταυρομαχικούς πίνακες» : «Είσαι ο πρώτος 

στον οποίο έχω μιλήσει για αυτό αγαπημένε μου Michel και αυτοί οι πίνακες είναι, 

στη σκέψη μου, αφιερωμένοι σε σένα». Αναφερόμενος επίσης στο L'Âge d'homme, 
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βεβαιώνει τον Leiris ότι όταν τελικά εκδοθεί το βιβλίο «θα ελευθερωθεί από πολλά 

πράγματα και θα βρει τον εαυτό του σε ένα ανοιχτό μαγευτικό τοπίο, με νέους 

ήλιους». Στο ίδιο γράμμα επίσης, δίνει κάποιες πολλές σημαντικές πληροφορίες για 

τις πηγές και τον χαρακτήρα της σειράς των ταυρομαχιών. Αφού αποκαλύψει ότι 

ξεκίνησε να ζωγραφίζει τους πίνακες αυτούς, αφότου παρακολούθησε μια 

ταυρομαχία του μεξικάνου torero Armellita («και από εκείνη την στιγμή, χωρίς 

διακοπή, ζω με τους με τους ταύρους και δεν έχω σταματήσει, εκτός από μια μέρα, να 

σχεδιάζω ταυρομαχίες») δηλώνει το εξής: «αυτά τα σχέδια είναι περισσότερο 

ονειρικές ταυρομαχίες, αντί για πραγματικά συμβάντα, αλλά έχουν συσταθεί όλες 

από στοιχεία του πραγματικού, εκτός από μία η οποία είναι ένα μοναδικό ηλιακό 

όραμα (άρα και αληθινό).»
232

        

 Ο William Jeffett υποστηρίζει ότι η αναφορά στο «ονειρικό» στοιχείο είναι 

πράγματι το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει κανείς τις ταυρομαχίες του Masson. 

Παίρνοντας ως παράδειγμα τον πίνακα Ταυρομαχία [εικ. 95]: Στο κέντρο του πίνακα 

ο ταυρομάχος παρουσιάζεται αναποδογυρισμένος, με το κεφάλι χαμηλά και τα πόδια 

στον αέρα, να κρατιέται από το κέρατο του ταύρου. Η ασάφεια της έκφρασης του 

προσώπου, δεν επιτρέπει να ειπωθεί με σιγουριά αν είναι αναίσθητος, κοιμισμένος, ή 

ακόμα και νεκρός, στην περίπτωση που το κέρατο του ταύρου έχει τρυπήσει το σώμα 

του. Η πιο σημαντική λεπτομέρεια ωστόσο κρύβεται στο ξίφος του ταυρομάχου, 

καθότι φαίνεται να τρυπά το άλογο, που απεικονίζεται στο πάνω δεξί άκρο του 

πίνακα. Το αίμα που ρέει απ’ το λαιμό του γίνεται ένα με την κόκκινη κάπα του 

ταυρομάχου, συσκοτίζοντας τους παραδοσιακούς ρόλους της corrida. Tο αποτέλεσμα 

είναι  ότι, στη συγκεκριμένη σύνθεση του Masson, είναι αδύνατο να καταλήξουμε αν 

ο ταυρομάχος είναι θύμα ή θύτης.       

 Η ονειρώδης ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο έκδηλη στον πίνακα Μεγάλη 

Ταυρομαχία [εικ. 96], όπου οι μορφές του ταυρομάχου, του picador, ενός ταύρου, κι 

ενός αλόγου, παρουσιάζονται να «πλέουν» στο κόκκινο ύφασμα της muleta, σαν σε 

«αιμάτινη θάλασσα», θολώνοντας πάλι τα όρια μεταξύ βίαιης πραγματικότητας και 

ονείρου. Η μορφή του picador αναπαρίσταται να σφαδάζει κάτω από τα πόδια ενός 

αφηνιασμένου ταύρου, με κόκκινα διαβολικά μάτια, που φαίνεται να έχουν 

αλληθωρίσει από την μανία του. Η μορφή του ταυρομάχου από πάνω έχει το την ίδια 
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υπνώδη-αναίσθητη-νεκρική έκφραση, ενώ το άλογο στα δεξιά, ξεσπά σε μια κραυγή, 

ανάλογη με αυτή που συναντά κανείς στη Γκερνίκα του Πικάσο. Όποιος και να ‘ναι 

το θύμα ή ο θύτης και σ’ αυτόν τον πίνακα, το μόνο σίγουρο είναι πως ο θάνατος 

είναι ο πραγματικός νικητής της ταυρομαχίας - όπως υποδεικνύει συμβολικά η 

κρυμμένη μορφή του σκελετωμένου ταυρομάχου πάνω δεξιά, η οποία ξεδιπλώνει το 

αιμάτινο ύφασμα που αγκαλιάζει τους πρωταγωνιστές. Ο ίδιος σκελετός που κάνει 

την  εμφάνισή τους και στον πίνακα Pietà Corrida [εικ. 97] 
233

   

 H αναφορά στον Picasso πρωτύτερα δεν ήταν τυχαία, καθώς, όπως 

αναδεικνύει ο Marko Daniel, η εικόνα φαίνεται να φέρει ηχηρές εικονογραφικές 

αναλογίες με την εξής σύνθεση του Ισπανού καλλιτέχνη: Ταυρομαχία: ο θάνατος του 

ταυρομάχου [εικ. 98]. Πιθανότατα, ο Masson πήρε από αυτόν, ή κάποιο παρόμοιο 

πίνακα του Picasso, την ιδέα της τοποθέτησης του νεκρού-αναίσθητου ταυρομάχου, 

πάνω στο κεφάλι του ταύρου, σε μια παρόμοια στάση και έκφραση. Διατηρείται 

επίσης η ίδια αναντιστοιχία μεταξύ  της ασυγκράτητης, καταστροφικής ορμής του 

ταύρου, και της τρωτότητας του αλόγου, που συστρέφει το κεφάλι σε μια έκφραση 

πόνου. Στο πίνακα του Picasso μάλιστα, μπορεί κάνεις να παρατηρήσει τα εντόσθια 

που ξεχύνονται από την κοιλιά του αλόγου, ενθύμημα της παλαιότερης πρακτικής της 

θανάτωσης του αλόγου από τον ταύρο, έτσι ώστε να παρουσιαστεί σε όλο της το 

εύρος η θηριώδης δύναμη του τελευταίου, και να εξυψωθεί, κατ’ επέκταση, το 

επικείμενο επίτευγμα της δολοφονίας του από τον ταυρομάχο.
234

   

 Στους πίνακες του Masson, ο θάνατος του αλόγου αποκτά ένα χαρακτήρα 

καθαρά τελετουργικό: «[..] Και το άλογο έχει τη θέση του ιερού ζώου. Διατηρεί τη 

θέση του Εσταυρωμένου. Σε ένα από αυτούς του πίνακες, που βρίσκεται στο 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού, το άλογο θυσιάζεται. Τον αποκαλώ 

"Πίδακα αίματος" [εικ. 99] και ανταποκρίνεται αμυδρά στο δόρυ του Πάθους. Όλα 

αυτά, σίγουρα, δεν ήταν προμελετημένα».
235

 Σε μια άλλη, «ονειρική ταυρομαχία» 

[εικ. 100],  το σκηνικό παραπέμπει ξεκάθαρα στη λογική μιας τελετουργικής θυσίας: 

το άλογο στη μέση έχει σταθεί κατακόρυφα, θυμίζοντας την μορφή του 

Εσταυρωμένου από τις Θυσίες, αναμένοντας, με την σειρά του, να γίνει ο επόμενος 

«σταθμός» στην φονική πορεία του ταύρου (έπειτα από τον άτυχο ταυρομάχο που 

                                                           
233

 William Jeffett, ό.π., σελ. 9-25 
234

 Marko Daniel, «Masson in Spain» στο André Masson: the 1930s, επιμ. έκθεσης William Jeffett, 

Salvador Dali Museum Editions, St. Petersburg, Florida, (1η Οκτωβρίου 1999 – 16 Ιανουάριου 2000) 

1999, σελ. 25-37 
235

 André Masson (επιμ. Jean-Paul Clébert), Mythologie d'André Masson, ό.π., σελ. 48 



 

[123] 
 

έχει εκσφενδονιστεί στον αέρα). Ο ταυρομάχος δίπλα, του οποίου το κράνος φέρει 

δυο κέρατα ανάλογα με αυτά του μινώταυρου-μάγου στο πίνακα Ο Μάγος, 

παρουσιάζεται να ενορχηστρώνει την σκηνή σαν θυσιαστικός ιερέας.  

 Ωστόσο, παρά τις όποιες ομοιότητες που εντοπίστηκαν ως τώρα, υπάρχει μια 

θεμελιώδεις διαφορά ανάμεσα στο πινάκα του Picasso και αυτόν του Masson. Η 

corrida του πρώτου τοποθετείται ξεκάθαρα σε ένα στάδιο, με τις κερκίδες και τις 

ισπανικές σημαίες στο βάθος να της προσδίδουν κατηγορηματικά την ιδιότητα ενός 

συμβάντος που βιώνεται σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Αντίθετα η ταυρομαχία του 

Masson, έχει απεκδυθεί της υπόστασης ενός πραγματικού θεάματος που 

παρακολουθείται από ένα κοινό, κι έχει περάσει στην ονειρική-υπερβατική σφαίρα 

του μυθικού-τελετουργικού. Όπως σημειώνει εμφατικά ο Marko Daniel: «Αν, ύστερα 

από την άφιξή του στην Ισπανία, ο Masson αντικατέστησε την χαοτική, γενική, 

ανώνυμη βία των προηγούμενων σχεδίων με αλληγορικούς σκελετούς, θεριστές στα 

αχανή Ανδαλουσιανά τοπία, ή έντομα μπροστά από αρχαίες πόλεις σε λόφους, τότε οι 

ταυρομαχίες παρέχουν τις συμβολικές παραμέτρους για μια βία που διέρχεται μέσα 

από τη δραματική τελετουργία και την θυσία». Ενώ οι ταυρομαχίες τους Picasso 

εγγράφονται σε μια προσωπική μυθολογία, οι αντίστοιχες τους Masson ανήκουν στο 

αρχετυπικό πεδίο του τραγικού δράματος.
236

        

 Η θέαση αυτή των έργων του Masson μέσα από το πνεύμα της τραγωδίας, του 

μύθου και της θυσίας, φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τις απόψεις του 

Leiris γύρω από αυτήν, όπως αποκρυσταλλώνονταν στο έργο Ο Καθρέπτης της 

Ταυρομαχίας (Miroir de la tauromachie, 1938), του οποίου μάλιστα την 

εικονογράφηση, ανέλαβε ο καλλιτέχνης. Σ’ αυτό το κείμενο ο Leiris έγραφε: «Όλο το 

θέαμα της corrida, ακριβώς όπως μια θυσία υπό αυτή την οπτική, οδηγείται προς τον 

παροξυσμό: ο ταύρος θανατώνεται, και μονάχα έπειτα από αυτό είναι δυνατό να 

μετριαστεί η ένταση· όπως ακριβώς έπειτα από την κατάκτηση του επιθυμητού 

ερωτικού αντικειμένου, ή τον θάνατο του ήρωα στην τραγωδία. Στην περίπτωση της 

θυσίας, η φρενίτιδα, η κορύφωση της έντασης, είναι η υπέρτατη στιγμή της (η 

πυρπόληση του θεού με το αίμα του θύματος). Η στιγμή αυτή ακολουθείται από τις 

τελετουργίες που συνοδεύουν την μείωση της έντασης: αποκλιμάκωση, απεμπόληση 

του θεού αφότου δέχθηκε το μερίδιο του - ώστε να επιστρέψει στο μέρος απ’ όπου 

ήρθε, καθώς δεν αποτελεί πια  άμεσο κίνδυνο. Όντας κάποτε μια πιθανή εχθρική 
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δύναμη, τώρα είναι ωφέλιμη και θα παραμείνει έτσι, έως ότου απαιτήσει ξανά την 

πληρωμή του».
237

         

 Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, τόσο για τον Leiris, όσο και για τον 

Masson, η ταυρομαχία δεν ήταν ένα απλό σπορ, αλλά κάτι ανώτερο, που αναγόταν 

στο επίπεδο της τραγικής τέχνης. Σε αυτή ακριβώς της επιχειρηματολογία, επιδίδεται 

ο Leiris στο Mirroir de la Tauromachie. Σε δυο από τις ενότητες του κειμένου, που 

τιτλοφορούνται «Η ταυρομαχία είναι κάτι παραπάνω από σπορ» και «Η ταυρομαχία 

είναι κάτι παραπάνω από μια τέχνη», αποφαίνεται για την τραγική της διάσταση, που 

καθίσταται φανερή από τις τελετουργικές προπαρασκευές και τον χωρισμό της σε 

τρεις πράξεις (tercios). Συγγενεύοντας με την γλώσσα του Bataille, έγραφε επίσης: 

«κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα πάντα εξελίσσονται στην corrida όπως κατά την 

σταδιακή αποκρυστάλλωση του μοχθηρού στοιχείου, έτσι ώστε να παρουσιαστεί στο 

τέλος, στην πιο επίβουλη και ραφιναρισμένη πλευρά του (ένα κενό ή ένα ολίσθημα 

αποτρέπει την εμπειρία να ολοκληρωθεί πλήρως)· και όπως η τραγωδία, καθώς 

κινείται προς το τέλος της, οφείλει να ξεδιπλώνεται σε μια προοδευτικά εξαγνιζόμενη 

ατμόσφαιρα, που αποδεικνύεται με την πάροδο των στιγμών όλο και πιο δεκτική στην 

έλευση του ιερού».
238

          

 Η Vanessa Fauchier  γράφει εμφατικά ότι τόσο για τον Leiris, όσο και για τον 

Bataille, η αρένα της corrida είναι ο χώρος των «μοντέρνων βαχκαναλίων», μια 

αναβίωση του αρχαίων θυσιαστικών τελετών, και ότι έλκει την καταγωγή της από τις 

διονυσιακές τελετές. Ο Leiris, υιοθετώντας ανοιχτά τη διάκριση του ιερού σε 

αριστερό και δεξί πόλο, παραλληλίζοντας την επίσης με τη νιτσεϊκή διάκριση μεταξύ 

«διονυσιακού» και «απολλώνιου» στοιχείου, ισχυρίζεται ότι η αρένα, στην οποία 

λαμβάνει χώρα η corrida, είναι ένα χώρος υπερβατικός, τελετουργικά ορισμένος, 

ξέχωρος από τον χώρο της καθημερινής ζωής, μέσα στον οποίο θεσμοθετούνται 

κανόνες, μονάχα για να παραβιαστούν στη συνέχεια.
 239

 Σε δεύτερο επίπεδο, η 

τελετουργική υπέρβαση διέρχεται μέσα από τη θυσιαστική βία και τον ερωτισμό. 
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Αυτό το νέο στοιχείο - η ερωτική διάσταση της corrida - είναι διάχυτο σε κάθε πτυχή 

της, όπως μας πληροφορεί ο Leiris. Πρώτα και κύρια απ’ την ίδια την σχέση μεταξύ 

ταύρου και ταυρομάχου, ενός ερωτικού διδύμου που έχει παρασυρθεί σε μια φονική, 

σεξουαλική διαπάλη: «Στο πέρασμα [του ταύρου] όπως και στην συνουσία ενυπάρχει 

η άνοδος προς την πληρότητα (η προσέγγιση του ταύρου), έπειτα ο παροξυσμός (ο 

ταύρος βουτά μέσα στην κάπα, καθώς τα κέρατά του γδέρνουν ελαφρώς την κοιλία 

του άνδρα, του οποία τα πόδια είναι καρφωμένα στο έδαφος) και τελικά ο 

αποχωρισμός των δυο πρωταγωνιστών». 
240

 Ταυτόχρονα, οι περιστροφικές κινήσεις 

αποφυγής των «ευθειών» και των «καμπύλων» που διαγράφουν οι ορμητικές 

προσεγγίσεις και οι αποκλίσεις του ταύρου, παραλληλίζονται με τους εναγκαλισμούς 

και τους σπασμούς των εραστών κατά την ερωτική πράξη. Με τα λόγια του 

μυθιστορηματικού ήρωα του Bataille στην Ιστορία του Ματιού: «Πρέπει εδώ να πω 

ακόμα πως όποιος βλέπει τον ταύρο να περνάει και να ξαναπερνάει, ατέλειωτες 

φορές και χωρίς μεγάλες παύσεις, με θηριώδη τρόπο μεσα απ’ την μπέρτα του torero, 

ένα μόλις δάχτυλο από την κατακόρυφη γραμμή τους σώματός του, έχει εκείνη την 

αίσθηση της ολοκληρωτικής και επαναλαμβανόμενης προώθησης που χαρακτηρίζει 

το παιχνίδι της συνουσίας. Άλλωστε, η απόλυτη εγγύτητα του θανάτου γίνεται στην 

ταυρομαχία αισθητή με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στη συνουσία». 
241

  

 Όπως και στην τελετουργική θυσία, ο οριστικός θάνατος, η οριστική ένωση 

ταύρου και ταυρομάχου δεν πραγματοποιείται σε αυτή τη φάση της ταυρομαχίας, 

καθώς το κέρατο του πρώτου πλησιάζει σε απόσταση εκατοστού, αλλά δεν αγγίζει το 

σώμα του δεύτερου. Το ιερό προκύπτει σε αυτό το διάκενο, την απειροελάχιστη αυτή 

απόσταση, την οποία ο Leiris ταυτίζει με ένα ρήγμα, ή με μια πληγή: «Η ανικανότητα 

να ενωθούν εντελώς, εκτός από την συγχώνευση του θανάτου, είναι παρόμοια με την 

παρουσία ενός ρήγματος, ενός εσωτερικού περιθωρίου ανάμεσα στην καμπύλη που 

θα οδηγήσει στο σημείο της ιδεατής επαφής και την, ελαφρώς λοξή, καμπύλη που οι 

εραστές ακολουθούν [..] Από την ταυρομαχία, νοούμενη ως ένα παράδειγμα τραγικής 
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τέχνης, όπου όλα εξαρτούνται από μια απόκλιση και την υλική πιθανότητα μιας 

πληγής, ερχόμαστε στον ερωτισμό, όπου όλα λαμβάνουν χώρα στην καρδιά μιας 

τέτοιας λαβωματιάς».
242

 Τις έννοιες αυτές του «ρήγματος» και της «πληγής» 

εικονογραφεί επιδέξια ο Masson σε δυο από τα σχέδια του Mirroir de la tauromachie 

[εικ. 101]. Στο σχέδιο στα αριστερά, στο κέντρο-πυρήνα ενός ακαθόριστου 

συνονθυλεύματος, προϊόν ενός συγκερασμού του σώματος ενός ταυρομάχου (που 

διακρίνεται από τα υποδήματά του) και ενός ταύρου, το κέρατο του τελευταίου 

ακουμπά σε μια ανοιχτή σχισμή, που προσιδιάζει τόσο σε μια χαίνουσα πληγή, όσο 

και σε ένα αιδοίο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο συναντάται και στο σχέδιο στα δεξιά, όπου 

η ταυτόχρονη συνύπαρξη του ερωτισμού και του θανάτου, παίρνει το χαρακτήρα μιας 

εικονογραφικής σύγχυσης μεταξύ των ορίων των μορφών ενός ταύρου και μιας 

γυναίκας. Το κέρατο που αγγίζει απειροελάχιστα το αιδοίο είναι κι εδώ εμφανές, ενώ 

η muleta του ταυρομάχου διατελεί το ρόλο θεατρικής αυλαίας.    

 Το κέρατο του ταύρου, κατέχει περίοπτη θέση στην εικονοποιία του κειμένου 

De la Littérature considérée comme une Tauromachie, καθώς συμβολίζει τον κίνδυνο 

στο οποίο πρέπει να θέσει τον εαυτό του ο συγγραφέας-ταυρομάχος έτσι ώστε να 

υπηρετήσει την αλήθεια. 
243

 Η συγγραφική δραστηριότητα του Leiris τίθεται σε ένα 

παρόμοιο πλαίσιο: «Όπως ο torero εκθέτει την κοιλιά του στο κέρατο του ταύρου, [ο 

συγγραφέας] αποκαλύπτει τα μυστικά και τα τρωτά του σημεία στον αναγνώστη. 

Κατά την επικίνδυνη στιγμή του περάσματος του ταύρου, το σώμα του torero έχει μια 

γλυπτική αρμονία και σκληρότητα, καθώς η εστίαση στον ταύρο, παγιώνει τα όρια 

του εαυτού. Με την απειροελάχιστή αστοχία του ταύρου, η επικίνδυνη στιγμή 

εξυψώνει μια επιδερμική αυτό-συνείδηση». Για τον Leiris «η επικέντρωση του 

ταυρομάχου στο ταύρο, είναι το μοντέλο για την άψογη κατανόηση από τον 

αυτοβιογραφικό συγγραφέα, του αντικειμένου του, δηλαδή του εαυτού του». Όπως 

υπογραμμίζει ο Nathan Guss «την ίδια στιγμή που η αυτοβιογραφία οδηγεί σε μια 

έκρηξη των ορίων του εαυτού, μέσα από την διεξοδική εξερεύνηση κάθε πτυχής του, 

το πρότυπο της ταυρομαχίας, και η γλωσσική μεταφορά της γλυπτικής σταθερότητας 

του torero, καθοδηγεί τον συγγραφέα στην προσπάθεια συνένωσης των θραυσμάτων, 

στην εύρεση-κατασκευή μιας συνεκτικής ταυτότητας».
244
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 Όπως, στην τελευταία πράξη του ταυρομαχικού δράματος, ο ταυρομάχος 

τίθεται απέναντι στο ταύρο, τελείως ακάλυπτος και απροστάτευτος, έτσι ώστε να του 

επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα με το ξίφος (το λεγόμενο estocade), έτσι και ο 

συγγραφέας-ταυρομάχος τίθεται απέναντι στο «κέρατο της συγγραφικής αλήθειας». 

Ωστόσο, στην τελική αυτή σύγκρουση, δεν είναι προκαθορισμένο ποιος ακριβώς από 

τους δυο θα πεθάνει-θυσιαστεί. Η απροβλεπτότητα αυτής της εξέλιξης ήταν αυτό που 

γοήτευε και τον ίδιο τον Masson, όπως μαρτυρά η εξής δήλωση: «Προσωπικά, το 

βρίσκω φυσιολογικό ότι δεν είναι πάντα ο ταύρος αυτός που πρέπει να πεθάνει. 

Πρόκειται για μια αντανάκλαση των ανθρώπινων θυσιών. Δεν πρόκειται για μια 

αρεστή θέση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο θυσιαστής μπορεί να γίνει ο 

θυσιαζόμενος. Αυτό είναι το στοιχείο που δίνει στη ταυρομαχία όλη της την αξία».
245

 

Βλέπουμε λοιπόν πως η μεταφορική ταύτιση του θυσιαστή με το θύμα της θυσίας, 

που περιγράφηκε, με τους όρους του Bataille, ως προϋπόθεση για την ιερή 

υπερβατικότητα, αποκτά μια υλική, κυριολεκτική υπόσταση στην περίπτωση της 

ταυρομαχίας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε πως όλη αυτή η σύλληψη 

συμπυκνώνεται στο εισαγωγικό σχέδιο του Masson για το Mirroir de la Tauromachie 

[εικ 102].           

 Κι εδώ παρατηρούμε ένα πυκνό και ακαθόριστο σύμπλεγμα μορφών, στο 

οποίο μπορούμε να διακρίνουμε τις φιγούρες δυο ταυρομάχων, μιας γυναίκας και 

ενός ταύρου. Στο πάνω μέρος της σύνθεσης, το κεφάλι του ταύρου, τοποθετημένο σε 

μετωπική στάση (έτσι ώστε να κοιτά τον θεατή) «στεφανώνεται» ξανά με την 

κοιμισμένη-αναίσθητη-νεκρή μορφή ενός ταυρομάχου. Στον ίδιο άξονα, κάτω από το 

κεφάλι του ταύρου, η μορφή μιας γυμνόστηθης γυναίκας, αυτή τη φορά ξαπλωμένης 

στη πλάτη ενός ταύρου, αναπαράγει την ίδια στάση με αυτή του ταυρομάχου:  

έχοντας αφήσει το κεφάλι να γύρει προς τα πίσω με ένα τρόπο που μιμείται την 

στιγμή του σεξουαλικού οργασμού, ανάγει το ταυρομαχικό θέμα του σχεδίου σε μια 

σεξουαλική φαντασίωση. Στο δεξί, κάτω άκρο επίσης, ένας ταυρομάχος που κρατάει 

ένα ξίφος, φαίνεται να «διαφεύγει» κάτω από δυο ανοιχτά γυναικεία πόδια, που 

αφήνουν εκτεθειμένο το αιδοίο, ενώ η λόγχη ενός (του ίδιου;) ξίφους προεκτείνεται 

στα στήθη της γυναίκας δεξιά. Ίσως εν τέλει όλη αυτή η ταυρομαχική σκηνή δεν 

είναι παρά η «ονείρωξη» του ταυρομάχου που ξετυλίγεται στα σεντόνια - ύφασμα της 

muleta - του κρεβατιού στο υψηλότερο μέρος του σχεδίου. Μια σεξουαλικοποιημένη 
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διαπάλη με τον εσώτερο εαυτό, ένα κυνήγι της ειλικρινούς αυθεντικότητας, που 

βρίσκει την εξωτερική-υλική του έκφραση στη corrida.    

 Δεδομένου επίσης του έντονου προβληματισμού του Leiris γύρω από το τι 

στοιχειοθετεί τον «αληθινό ανδρισμό», κατά τα λεγόμενα της Camilla Krone, και το 

πώς αυτός ετεροκαθορίζεται από την γυναικεία, έμφυλη ταυτότητα, το κρεβάτι θα 

μπορούσε εδώ να είναι ο συμβολικός χώρος όπου ξεδιπλώνεται αυτή η αναζήτηση. 

Στο άρθρο του στη La Nouvelle Revue Francaise, ως συνοδευτικό κριτικό κείμενο για 

την έκθεση των Ισπανικών έργων του Masson το 1936, στην  Galerie Simon, ο Leiris 

παρουσίαζε τα έργα της ισπανικής περιόδου του Masson, υπό τους όρους της 

ταυρομαχίας. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου υποστηρίζει ότι: «Μέσω της 

ταυρομαχίας, ο Andre Masson, μας οδηγεί στο κρίσιμο σημείο της τέχνης: 

αδιάλλακτος πόλεμος του δημιουργού με το έργο του, του δημιουργού με τον εαυτό 

του και του υποκειμένου με το αντικείμενο, γόνιμη διχοτομία, αιματηρός 

διαγωνισμός, στον οποίο το άτομο έχει εμπλακεί ολοκληρωτικά· η τελευταία 

ευκαιρία για τον άνθρωπο - αν αποδέχεται να πάρει το υπέρτατο ρίσκο - να δώσει 

σώμα στο ιερό».
246

         

 Συμπερασματικά, μια από τις πιθανές ερμηνείες της σκοποθεσίας πίσω από 

αυτά τα σχέδια, είναι η εξής: ο «ταυρομαχικός καθρέπτης» του Leiris, έτσι όπως 

εκφράζεται στα σχέδια του Masson, επιμένει στην σημασία του μύθου και των 

τελετουργιών που τον συνοδεύουν, ως την πιο αποτελεσματική δύναμη για να 

εξισορροπηθούν οι παραδοξότητες που συνθέτουν την ανθρωπινή ύπαρξη και κατ’ 

επέκταση, την κοινωνική οργάνωση. Ο «υπερβατικός» χώρος της αρένας θέτει κάτω 

από το μικροσκόπιο τις θεμελιώδεις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο 

υποκείμενο, επενδύοντάς τες με τον μανδύα του ιερού, έτσι ώστε να «εξαγνίσει» τα 

καταστροφικά τους ξεσπάσματα. Όπως συνοψίζει η Robin Adèle Greeley,  

καλλιτέχνης και συγγραφέας σε αυτήν την κοινή προσπάθεια «αναζητούν να 

επανασυστήσουν τη βία υπό τη μορφή μιας τελετουργίας, ώστε να αποκλείσουν την 

ζωώδη φύση του ανθρώπου σε ένα χώρο όπου μπορεί να παρατηρηθεί, να 

κατανοηθεί, και κατ’ επέκταση να ουδετεροποιηθεί».
247

 Ταυτόχρονα, προτείνω την 

καταγραφή αυτών των σχεδίων ως επιπλέον τεκμήρια της ιδιάζουσας 

διαπραγμάτευσης της υποκειμενικότητας-ταυτότητας από τον Masson, υπό το σχήμα 
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του «εαυτού εν εξελίξει». Η πρόθεση αυτή, έγκειται σαφώς σε όλη την προηγούμενη 

προσπάθεια να ειδωθούν τα έργα του Masson, στο πλαίσιο του νιτσεϊκού 

προοπτικισμού. Κυριότερα, ο νέος παράγοντας στην εξίσωση εδώ, είναι το γεγονός 

ότι ο προοπτικισμός αυτός, αφορά και το σώμα το ίδιο – εκείνο του ταυρομάχου, το 

οποίο μεταμορφώνεται κατά τον «σωματικό διάλογό» του με τον ταύρο – κάτι που θα 

γίνει ευκρινέστερο στην επόμενη ενότητα, με την εξέταση της μορφής του Ακέφαλου.

  Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την εξέταση ενός τελευταίου έργου του 

Masson. Πρόκειται για εκείνο που, όπως είδαμε παραπάνω στην αλληλογραφία με 

τον Leiris, είχε περιγράψει ως «ένα μοναδικό ηλιακό όραμα (άρα και αληθινό)». Το 

έργο αυτό, τιτλοφορούμενο ως Corrida στον Ήλιο [εικ. 103], είναι ίσως η πιο 

«ρεαλιστική» έως τώρα απεικόνιση ταυρομαχίας, από αυτές που έχουν παρατεθεί, και 

ταυτόχρονα εκείνη με την πιο «εύθυμη» ατμόσφαιρα. Οι μορφές του ταυρομάχου, 

του έφιππου picador και του ταύρου, παρουσιάζονται σε μια κυκλική διάταξη, που 

θυμίζει τον Χορό του Henri Matisse (1909). Η παλέτα των χρωμάτων είναι πλούσια, 

με έντονες αποχρώσεις και τόνους, χαρίζοντας στην σύνθεση ένα χαρακτήρα 

πανηγυρικό. Στο βάθος, διακρίνεται ένα πολύχρωμος ήλιος, οι ακτίνες του οποίου 

μοιάζουν να επαναλαμβάνουν την κυκλική, σπειροειδή κίνηση των μορφών. Από 

αυτή τη περιγραφή καθίσταται πασιφανές ότι, παρ’ όλη τη στοιχειώδη 

ρεαλιστικότατα της, κι αυτή η corrida «διαφεύγει» σε ένα υπερβατικό χώρο. Το 

επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Εποπτεύεται από τον ήλιο. Ήλιος και σκιά, 

όπως λένε οι Ισπανοί. Όλα αυτά με ενθαρρύνουν να δω στη σύναξη κάτι που ξεπερνά 

τις ταυρομαχίες».
248

         

  Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η σύλληψη της «γενικής 

οικονομίας» του Bataille, υπό τους όρους της δαπάνης και του καταραμένου 

αποθέματος, έφερε την εναλλακτική ονομασία της «ηλιακής οικονομίας», καθώς, 

όπως χαρακτηριστικά γράφει ο William Pawlett, «για τον Bataille, η ηλιακή 

ακτινοβολία – η  υπερμεγέθης σπατάλη του ήλιου – είναι η υπέρτατη πηγή της 

ανεξάντλητης υπερβολής».
249

 Μια πλήρη εφαρμογή αυτής της ιδέας βρίσκουμε ξανά 

στην Ιστορία του Ματιού, και συγκεκριμένα στο επεισόδιο του θανάτου του 

ταυρομάχου Granero, ενός πραγματικού συμβάντος, του οποίου ο Bataille είχε γίνει 

μάρτυρας το 1922. Την στιγμή  που ο ταύρος, το «ηλιακό τέρας» όπως περιγράφεται 

στο κείμενο, κατάφερε το τελειωτικό χτύπημα στον Granero (που είχε ως αποτέλεσμα 
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την εξαγωγή του δεξιού του ματιού απ’ την κόγχη του) η Simone βίωσε ένα σύντομο 

οργασμό, «κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο», ικανό να σκεπάσει φρικιαστική κραυγή 

του θύματος. Όπως είχε παραδεχτεί ο αφηγητής πρωτύτερα: «Η αλήθεια είναι πως ή 

έσχατη αυτή εξωπραγματικότητα της ηλιακής λάμψης, είναι τόσο στενά συνδεδεμένη 

μ’ όλα εκείνα που συνέβησαν γύρω μου, κατά τη διάρκεια της ταυρομαχίας της 7
ης

 

Μαΐου».
250

         

 Πρόκειται ακριβώς για την ίδια «ηλιακή εμμονή» που οδήγησε τον Van Gogh 

στο αυτό-ακρωτηριασμό του δεξιού του αυτιού, όπως υποστήριζε ο Bataille στο 

άρθρο του στο 8
ο
 τεύχος των Documents (1930), που έχει ήδη αναφερθεί. Την ίδια 

χρονιά, στο ίδιο τεύχος του περιοδικού, φιλοξενούνταν επίσης ένα ακόμα άρθρο του 

Bataille, με τίτλο Σάπιος Ήλιος (Soleil pourri), στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναδείκνυε 

την λειτουργία του ήλιου στη μιθραϊκή τελετουργία της θανάτωσης του ταύρου: «Η 

Μιθραϊκή λατρεία του ήλιου οδήγησε σε μια ευρέως διαδεδομένη θρησκευτική 

πρακτική: οι άνθρωποι ξεγυμνώνονταν σε ένα είδος τάφρου, που καλύπτονταν από 

ένα είδος ξύλινου πλέγματος, πάνω στο οποίο ένας ιερέας έσφαζε έναν ταύρο. Με 

αυτόν τον τρόπο "λούζονταν " όλοι ξαφνικά με καυτό αίμα, συνοδευόμενοι από τον 

ταραχώδη θόρυβο των μουγκρητών του ταύρου: ήταν ένας τρόπος να δρέψουν τα 

ηθικά οφέλη  του εκτυφλωτικού ήλιου. Φυσικά, ο ίδιος ο ταύρος είναι μια εικόνα του 

ήλιου, αλλά μόνο με τον λαιμό του σφαγμένο. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τον 

κόκορα, του οποίου η φρικτή, ηλιακή κραυγή, συγγενεύει πάντα με τα ουρλιαχτά της 

σφαγής» [εικ. 104]. 
251

 Η «ηθικοπλαστική ωφέλεια» της αιματηρής θυσίας του 

ταύρου, συνάδει με την «πανηγυρική αναζωογόνηση» που ξεδιπλώνεται στη «ηλιακή 

ταυρομαχία» του Masson. Επίσης, η αναφορά στην «ηλιακή κραυγή» του κόκορα, 

επεξηγεί την εικονογραφική ερμηνεία που δόθηκε πρωτύτερα στον πίνακα Οι 

κόκκινοι κόκορες. Στις αμέσως επόμενες γραμμές, ο Bataille προσφέρει την καλύτερη 

δυνατή εισαγωγή για το θέμα της επόμενης ενότητας: «Κάποιος μπορεί να προσθέσει 

ότι ο ήλιος έχει επίσης εκφραστεί στη μυθολογία, από ένα άνδρα που κόβει τον ίδιο 

του τον λαιμό, καθώς επίσης κι από ένα ανθρωπομορφικό πλάσμα που έχει στερηθεί 

το κεφάλι του».
252
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Δ) Ο Ακέφαλος και η «κοινωνία της τραγωδίας» 

 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχής της 

Καταλονίας, κοντά σε αυτή που είχε μετοικίσει ο Masson, είναι οι πολυπληθείς 

κορυφές του βουνού Montserrat, μεταξύ άλλων, και μακρόχρονο θρησκευτικό 

κατάλυμα των Βενεδικτίνων μοναχών. Ο Masson, μαζί με την σύζυγό του, είχαν 

επιχειρήσει πολλαπλές τουριστικές εξορμήσεις στο βουνό, ήδη από τον Νοέμβριο του 

1934, εκμεταλλευόμενος επίσης της ευκαιρίας να δημιουργήσει σχέδια για 

μελλοντικούς πίνακες.
253

  Σε μια από αυτές τις επισκέψεις τους στο καταλανικό 

βουνό συνέβη ένα ιδιότυπο περιστατικό, το οποίο φέρει μεγάλη σημασία για την 

προσωπική και καλλιτεχνική «μυθολογία» του ζωγράφου.  Λόγω της βαρύτητας του 

επεισοδίου, θεωρήθηκε προτιμότερη η παράθεση της αυτούσιας μαρτυρίας του 

καλλιτέχνη, παρά μια έμμεση περιγραφή της: 

Φιλοξενούμασταν σε ένα μοναστήρι, 800 μέτρα μακριά. Ήμασταν μόνοι μας 

εκεί, καθώς ήταν Ιανουάριος. Είχαμε ντυθεί καλοκαιρινά καθώς τη μέρα έκανε ζέστη. 

Αργοπορούσαμε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, το οποίο και ζωγράφιζα. Ο ήλιος έδυε 

απ’ την πλευρά της Αραγονίας, αφού αυτό το βουνό βρισκόταν, όπως και  το όρος Σινά, 

σε μια οροσειρά. Είδα μια θάλασσα από σύννεφα να καταφθάνει, εισβάλοντας σαν την 

παλίρροια. Έπειτα ήρθε η νύχτα: χάσαμε το μονοπάτι για να κατέβουμε κάτω. 

Γλιστρούσαμε συνεχώς, δεν μπορούσα να κρατηθώ από πουθενά, και ένιωθα δέος 

επειδή έβλεπα παντού «πεφταστέρια». Ένας γρύλος τραγουδούσε, πιθανότατα ο 

τελευταίος. Καταλήξαμε σε ένα ίσιωμα, με  την άβυσσο [από κάτω]. Εκεί έπαθα μια 

νευρική κρίση (μια δεύτερη, έπειτα από αυτή που είχε ακολουθήσει το τραυματισμό μου 

στον πόλεμο) και η γυναίκα μου, μου είπε: «Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, πρέπει να 

ξανασκαρφαλώσουμε». Υπήρχε μια διπλή ζάλη, η άβυσσος και ο ουρανός με τα 

πεφταστέρια· ο ουρανός ο ίδιος μου φαινόταν σαν την άβυσσο [από κάτω], [βίωνα τη] 

ζάλη της κορυφής όπως τον ίλιγγο του βάθους, κάτι που δεν είχα αισθανθεί ποτέ 

άλλοτε. Και βρήκα τον εαυτό μου μέσα σε ένα είδος «δίνης», όμοια σχεδόν σε 

καταιγίδα, και το ίδιο υστερικά. Νόμιζα ότι θα τρελαθώ. Ύστερα, καταφέραμε να 

σκαρφαλώσουμε ξανά, γραπωμένοι από πυξούς ή κουμαριές, και, στην κορυφή, 
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περιμέναμε να έρθει το πρωινό. Τότε, το θέαμα άλλαξε εντελώς: Ολόκληρος ο κόσμος 

καλύφθηκε με σύννεφα. Φαινόταν μόνο το μέρος που βρισκόμασταν. Σε λίγο ανέβηκε ο 

ήλιος. Ήταν μαγευτικά. Παραμέναμε ανενόχλητοι στην κορυφή, όπως ο Μωυσής όταν 

περίμενε την έλευση του Κυρίου. Όταν φτάσαμε κάτω, ένας από τους μοναχούς 

εξεπλάγη όταν μας είδε να ερχόμαστε από εκεί, κι όταν η γυναίκα μου του εξήγησε ότι 

είχαμε περάσει τη νύχτα στην κορυφή, φώναξε: «Θεέ μου!» [«Caramba!»]. Αυτή ήταν 

η πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη λέξη που ο Hugo είχε φέρει στη μόδα. Ο ξενώνας 

δεν είχε ανοίξει ακόμα, αλλά ακούγαμε τη μουσική, τις χορωδίες των παιδιών, ακριβώς 

όπως στον «Πάρσιφαλ», οι ιερείς δοξολογούσαν τη μάζα. Αν και είχαμε παγώσει από 

το κρύο, ήταν θαυμάσια. Ήταν μια απ’ τις πιο συνταρακτικές στιγμές. Το κοσμικό 

[συμπαντικό] και το θρησκευτικό δεμένα με μιας, από μια περιπέτεια. Οι ταξιδιώτες 

[που] περιπλανιούνται στο βουνό, παρίστανται στο θάνατο του άστρου [και] στην 

αναγέννησή του, κατεβαίνοντας σε ένα θρησκευτικό τόπο όπου εξυμνούσαν αυτό το 

γεγονός και ούτε κατ’ ιδέα τον θάνατο του Χριστού.
254

  

Ακόμη και με μια πρώτη ματιά, είναι φανερό ότι μπορούμε να εξάγουμε ένα 

πλούτο πληροφοριών από το παραπάνω απόσπασμα. Πρώτα απ’ όλα, η αναφορά 

στην πολεμική του εμπειρία από τον Α'Π.Π. καθιστά σαφής την επιστροφή του 

(αθεράπευτου;) τραύματος. Εστιάζοντας στην αναφορά στα «πεφταστέρια» (etoiles 

fillants), εύλογα μπαίνει κανείς στο πειρασμό να την παραλληλίσει με την εικόνα που 

συνέθετε μια απ’ τις μαρτυρίες του για τον τραυματισμό του στη μάχη στο σημείο 

Chemin des Dames.
255

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαρτυρία αυτή γράφτηκε την 

δεκαετία του 60, δηλαδή μεταγενέστερα του συμβάντος στο Montserrat, δεν μοιάζει 

παράλογο να υποτεθεί ότι η ύστερη καταγραφή της «φιλτραρίστηκε» από την 
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εμπειρία στο βουνό. Θα μπορούσε ωστόσο να ισχύει και το εξής σενάριο: η 

καταγραφή της «κοσμογονικής» στιγμής στην ισπανική κορυφή στοιχειοθετήθηκε 

ίσως υπό τους όρους της πρότερης εμπειρίας στο μέτωπο.
256

    

 Όποια κι αν είναι η υπόθεση εδώ, το σίγουρο είναι ότι οι δυο εμπειρίες 

βρίσκονται σε ένα διάλογο μεταξύ τους, επηρεάζοντας και αναδιαμορφώνοντας τόσο 

την ενθύμηση όσο και την καταγραφή τους, γεγονός που μας παραπέμπει εκ νέου στη 

συζήτηση περί του ψυχολογικού «αυτοματισμού», της επανάληψης τους τραύματος. 

Στην παραπάνω θέση συνηγορούν και οι θρησκευτικές αναφορές στο όρος Σινά, τον 

Μωυσή, καθώς και στην ιερατική σκηνή απ’ την όπερα του Βάγκνερ, οι οποίες 

μαρτυρούν την καταφανή επεξεργασία της αφήγησης μιας, κατά βάση, αληθινής 

ιστορίας, με τους όρους της τελετουργίας. Για παράδειγμα, όσο αφορά τη σκηνή με 

τη χορωδία των παιδιών, ακόμα κι αν δεχτούμε την αληθοφάνειά της, σίγουρα η 

εξιδανίκευση της σημασίας της είναι προϊόν της πρόσληψης του καλλιτέχνη. Και πάλι 

ωστόσο, η επεξεργασία και η μετάπλαση της εμπειρίας από τον Masson, μας «λέει» 

πολλά περισσότερα από τα ίδια τα πραγματικά γεγονότα. Έτσι ερχόμαστε στο πιο 

σημαντικό στοιχείο που μπορεί κανείς να αποκομίσει από την συγκεκριμένη 

μαρτυρία: την, ομολογουμένως εκπληκτική, εικόνα της διπλής αβύσσου,  του 

απύθμενου γκρεμού κάτω από τα πόδια του και της αχανούς κοσμικής έκτασης πάνω 

από το κεφάλι του. Για να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία της, οφείλουμε να 

σημειώσουμε το αντίκτυπο που είχε σε ένα επίσης πρόσωπο: τον Georges Bataille.
257

  

 Ο τελευταίος επισκέφτηκε τον Masson στην Tossa de Marr, το Μάιο του 

1935. Όπως φανερώνει ο ίδιος στο ημερολόγιο του, στις 10 του μήνα ο Masson τον 

συνόδευσε σε μια περιήγηση στο βουνό: «Στον γυρισμό, ο André, μου μιλούσε όλο 

και περισσότερο για την νύχτα που πέρασε στο Montserrat. Το φόβο του να πέσεις 

μέσα στον ουρανό. Το άνοιγμα του παραδείσου: στην εκκλησία σαν έμβρυο. Του 

πρότεινα να γράψει την ιστορία της εκδρομής μας». Αυτός που θα γράψει τελικά για 

το συμβάν θα είναι ο ίδιος, καθώς θα αποτελέσει πρώτη ύλη για ένα επεισόδιο, καθώς 
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και η έμπνευση για τον τίτλο του μυθιστορήματός του Το μπλε του ουρανού (1935), 

το οποίο θα ολοκληρώσει κατά την παραμονή του στην οικεία του Masson (και του 

οποίου η τελική έκδοση το 1957 από τον Jean-Jacques Pauvert θα είναι αφιερωμένη 

σε αυτόν). 
258

 Στο 8
ο
 τεύχος του «Μinotaure» (Ιούνιος 1936) μάλιστα, θα δημοσιευτεί 

ένα κείμενο με τον ίδιο τίτλο, ως συνοδεία ενός ποιήματος που είχε γράψει ο Masson, 

το Δεκέμβριο 1934, με τίτλο Στη Κορυφή του Montserrat («Du Haut de Montserrat»), 

[παράθεμα 5] ως «φόρο τιμής» στην περιβόητη νύχτα που πέρασε εκεί. Στο, 

αποσπασματικού χαρακτήρα, κείμενο αυτό, ο Bataille έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην 

αίσθηση της «πτώσης της γήινης ύπαρξης (ή του είναι) στο κενό του ουρανού», 

παραφράζοντας την ιδέα της «διπλής αβύσσου» του Masson. Το ποίημα και το 

κείμενο του Bataille, συνοδεύονταν επίσης από δυο πίνακες του Masson.
259

 

 Ο ένας εκ των δυο τιτλοφορείται Αυγή στο Monsterrat [εικ. 105], και αποτελεί 

μια αποκαλυπτική εικονογράφηση της «μεγαλειώδους» στιγμής όπου o Masson και η 

Rose Makles, είδαν την άνοδο του ήλιου από την κορυφή του βουνού. Στο πρώτο 

επίπεδο της εικόνας, διακρίνονται οι χαρακτηριστικοί ανθρωπομορφικοί βράχοι που 

στοιχειοθετούν το τοπίο του ισπανικού βουνού, να «παρακολουθούν» το 

συνταρακτικό θέαμα ενός εκρηκτικού συνονθυλεύματος στον ουρανό: μια 

πολύχρωμη, χαώδης μάζα από πλανήτες, αστέρια, σύννεφα και νεφελώματα, 

περιδίνονται φρενιασμένα γύρω από τα κόκκινα «αιμάτινα πλοκάμια» της ηλιακής 

σφαίρας στη μέση. Στο βάθος ένα ηφαίστειο εκρήγνυται, γεμίζοντας το πεδίο από 

κάτω με την χρυσή απόχρωση της λάβας, εξαπολύοντας φλόγες, οι οποίες, στο δεξί 

πάνω άκρο, γίνονται ένα με τον ουρανό. Στο κέντρο του πίνακα, δυο κόκκινα 

σύννεφα και δυο σειρές από βράχους (που μοιάζουν να «σκύβουν» σε στάση 

υπόκλισης) ανοίγουν το δρόμο σε μια μοναδική ανθρώπινη-βραχώδη φιγούρα, 

προνομιακό θεατή της ουράνιας αποκάλυψης. Πρόκειται πιθανότατα τον ίδιο  τον 

Masson. 
260

          

 Στον δεύτερο πίνακα  που αναπαραγόταν στο άρθρο του «Minotaure», με 

τίτλο Το τοπίο των θαυμάτων [εικ. 106], παρατηρούμε να επαναλαμβάνεται η ίδια 

«παραληρηματική» σύναξη συμπαντικών και γήινων στοιχείων. Το σκηνικό 

τοποθετείται ξανά σε μια βουνοκορφή, ενώ στον ουρανό διακρίνεται ένας παρόμοιος 
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συγκερασμός άστρων και πλανητών, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να ισχυριστούμε 

την ξεκάθαρη παρουσία του ήλιου (γεγονός που μάλλον τοποθετεί το χρόνο της 

σκηνής τη νύχτα). Όπως προϊδεάζει και ο τίτλος, η ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου 

πίνακα είναι πιο ήπια σε σχέση με την βίαιη, κοσμική περιδίνηση του προηγούμενου. 

Η έκρηξη ενός μικρού ηφαιστείου στο αριστερό κάτω άκρο δεν μοιάζει με 

πραγματική απειλή, ενώ οι γλυκές αποχρώσεις του κίτρινου και του κόκκινου στην 

απεικόνιση των άστρων του ουρανού, χαρίζουν μια ειδυλλιακή αίσθηση στην εικόνα. 

Παρατηρούμε επίσης να κάνουν την εμφάνισή τους καινούργια στοιχεία. Στο κέντρο 

του πίνακα ένα φίδι πλέει/ αναδύεται από μια ακαθόριστη δίνη κοκκινωπών υδάτων. 

Ο γήινος συμβολισμός του έρχεται σε αντιπαραβολή με το πιο αινιγματικό στοιχείο 

του πίνακα: την κόκκινη ανθρωπομορφική φιγούρα στο δεξιό πάνω άκρο, ο 

σχεδιασμός της οποίας μοιάζει να μιμείται τόσο έναν ανθρωπομορφικό βράχο, όσο  

και μια ανδρική φιγούρα που φορά ένα μανδύα.
261

      

 Η τοποθέτησή στη άκρη του λόφου παραπέμπει πρωτίστως στο αρχέτυπο του 

ρομαντικού περιπατητή που χαζεύει το ορεινό τοπίο στον δημοφιλή πίνακα του 

Caspar David Friedrich, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να επενδυθεί και με την εικόνα 

του Μωυσή «που περιμένει την έλευση του Κυρίου», σύμφωνα με τις «γραφές» του 

Masson. Σε αυτή την περίπτωση, το ορεινό τοπίο μετατρέπεται στο όρος Σινά, με 

όλες τις θρησκευτικής συνδηλώσεις του χώρου. Όποια συγκεκριμένη ερμηνεία και αν 

επισυνάψουμε στο επεισόδιο, ο μυστικιστικός χαρακτήρας της σκηνής είναι κάτι 

παραπάνω από διάχυτος· μια επαρκής εικονογράφηση της φράσης: «Το κοσμικό 

[συμπαντικό] και το θρησκευτικό δεμένα με μιας, από μια περιπέτεια».  Δεδομένου 

του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ του βιώματος του Masson και της 

συγγραφικής παραγωγής του Bataille, η Patricia Mayayo, προτείνει την προσέγγιση 

της φιγούρας στο πίνακα του πρώτου, υπό το πρίσμα του ιδιότυπου μυστικισμού του 

δεύτερου: η εμπειρία του Masson, και κατ’ επέκταση της φιγούρας του πίνακα, 

προσεγγίζει τη μυστικιστική εμπειρία «στο μέτρο που προϋποθέτει μια κατάσταση-

όριο της διάλυσης της υποκειμενικότητας σε ένα αρνητικό και αβυσσαλέο άπειρο [..] 

Μια διάλυση που, όπως και η έκσταση, καταλήγει σε μια διπλή αίσθηση σαγήνης και 

τρόμου: στην εξύψωση που προκύπτει από την υπόσχεση της ολότητας - η οποία 

προϋποθέτει την απορρόφηση του ατόμου απ' την απεραντότητα της φύσης - 

αντιπαρατάσσεται η αγωνία που προκαλείται από την απειλή της [αυτό]καταστροφής, 
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που αυτή η ίδια η αποδιοργάνωση των ορίων συνεπάγεται». 
262

   

 Αν προσθέσουμε ωστόσο στην εξίσωση και το περιεχόμενο του ποιήματος 

που συνοδεύει τους πίνακες και το κείμενο του Bataille, καθίσταται δυνατό να 

ρίξουμε περισσότερο φως  στο συσκοτισμένο νόημα του σχήματος της «διπλής 

αβύσσου». Η αναφορά στον Ηράκλειτο, και κυρίως τον Ζαρατούστρα, που στέκεται 

στο κέντρο «ενός κόσμου τρομερού και χαρούμενου», μαρτυρά ξεκάθαρα τις 

φιλοσοφικές οφειλές του Masson (όσο και του Bataille) στο Nietzsche. Στο κεφάλαιο 

που τιτλοφορείται ο «Περιπατητής», από το magnum opus του γερμανού φιλόσοφου 

Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα, το μυθιστορηματικό alter ego του τελευταίου 

περιπλανιέται στην κορυφή μιας βουνοπλαγιάς, καθότι, όπως ομολόγει στην ίδια του 

την καρδιά: «είμαι ένας ταξιδιώτης κι ένας ορειβάτης», για να συμπληρώσει λίγο 

παρακάτω: «Όποιος είναι όμως από το δικό μου είδος, δεν αποφεύγει μια τέτοια ώρα: 

την ώρα που του λέει: μόνο τώρα παίρνεις το δρόμο σου για το μεγαλείο· κορυφή και 

άβυσσος – αυτά τα δυο έχουν γίνει τώρα ένα!».
263

  

*** 

Οφείλει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η σκιαγράφηση της ιδεολογικής 

συγγένειας μεταξύ Masson και Bataille έως εδώ, κινδυνεύει να διολισθήσει στην 

αίσθηση ότι ο πρώτος αποτελεί απλώς τον «εικονογράφο» των θεωριών του 

δεύτερου. Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα αποτελούσε ερμηνευτική παρανόηση, καθότι, 

όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια, υπάρχουν αρκετά σημεία απόκλισης ανάμεσα 

τους, ειδικά όσο αφορά την «πολιτική θεωρία» τους και την εφαρμογή της. Ωστόσο, 

μπορεί εξίσου να βρεθεί μια πληθώρα από αναντίρρητα σημεία επαφής, με 

αποκορύφωμα το εκδοτικό εγχείρημα του Ακέφαλου (Acéphale). Πρόκειται για το 

βραχύβιο έντυπο που κυκλοφόρησε ανάμεσα στα έτη 1936-1939, συμπληρώνοντας 

πέντε τεύχη, εκ των οποίων το τρίτο και το τέταρτο εκδόθηκαν ως ένα. Ο Masson 

ανέλαβε την αποκλειστική εικονογράφηση όλων των τευχών, στις σελίδες των 

οποίων συναντώνται άρθρα (πέρα του ίδιου του Bataille)  των Michel Leiris, Pierre 

Klosowski, Roger Callois, Jules Monnerot κ.α.
264

 Η περίπτωση του Ακέφαλου, 

υπήρξε ευθύς εξαρχής γέννημα της κοινής ισπανικής εμπειρίας των Masson και 

                                                           
262

 Patricia Mayayo, ό.π., σελ. 58-63 
263

 Friedrich Nietzsche, Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα, μετ. Ζήσης Ζαρίκας, Νησίδες, Αθήνα, 1998, σελ. 

149-150 
264

 Camille Morando, Andre Masson: Biographie/Biography 1896-1941 (première partie), ό.π., σελ. 

159- 189 



 

[137] 
 

Bataille, καθώς ο τελευταίος συνέθεσε το εναρκτήριο σχέδιο για τον περιοδικό κατά 

την διαμονή του στο σπίτι του ζωγράφου, ανάμεσα στο Μάη και τον Απρίλη του 

1936, γεγονός που καταγραφόταν και σε ένα άρθρο του Bataille, στο πρώτο τεύχος 

του περιοδικού, με τίτλο «Η ιερή συνωμοσία» (La conjuration sacree). 
265

 Ο 

χαρακτήρας του συγκεκριμένου περιοδικού ήταν πρωτίστως πολιτικός, και 

συγκεκριμένα αντιφασιστικός, και γι’ αυτό το λόγο οφείλει να ειδωθεί σε 

αντιπαραβολή με τα προηγούμενα «εξωστρεφή» πολιτικά εγχειρήματα στα οποία είχε 

εμπλακεί ο Bataille. Ένα μεγάλος μέρος της ύλης του δίνει έμφαση στην 

φυσιογνωμία του Nietzsche, και συγκεκριμένα σε μια προσπάθεια «ανάκτησης» της 

φιλοσοφίας του, από την διαστρεβλωμένη οικειοποίηση της από το φασιστικό ρεύμα 

(της οποίας προσπάθειας πρωτεργάτρια υπήρξε η αδελφή του φιλόσοφου Elisabeth 

«Judas» F rster). Για του λόγου το αληθές, το δεύτερο τεύχος του περιοδικού (21 

Ιανουαρίου 1937), τιτλοφορούνταν «Ο Nietzsche και οι Φασίστες», ενώ εμπεριείχε 

μεταξύ άλλων και ένα ομώνυμο άρθρο του Bataille.     

 Μια παρόμοια εστίαση στο Γερμανό φιλόσοφο συναντάται και στο τρίτο, 

διπλό τεύχος του περιοδικού (Ιούλιος 1937), η αρθογραφία του οποίου ενέτεινε την 

επιχειρηματολογία (ήδη φανερή από το πρώτο τεύχος), μιας ιδιότυπης ταύτισης του 

Nietzsche-Ζαρατούστρα με τον θεό Διόνυσο. Το όνομα της αρχαίας ελληνικής 

θεότητας, θα έδινε και τον τίτλο στο εν λόγω τεύχος. Το τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού (ν. 5
ο
) θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1939, δυο χρόνια μετά το 

προηγούμενο, χωρίς να φέρει κάποιο επίσημο τίτλο, και αποτελούμενο μονάχα από 

δυο (ανυπόγραφα) άρθρα του Bataille. Ο τίτλος του ενός εκ των δυο, «Η απειλή του 
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πολέμου», πρόδιδε την εμπύρετη ατμόσφαιρα της ιστορικής στιγμής της έκδοσής του, 

και δικαιολογούσε παράλληλα την ένδεια της ύλης του. Στο ίδιο μήκος κύματος, αντί 

για κάποια επίσημη σελίδα τίτλου, που να προϊδεάζει τον αναγνώστη γι’ αυτές που θα 

επακολουθούσαν, υπήρχε μονάχα (στην δεύτερη σελίδα) η επιγραμματική αναφορά 

στο περιστατικό της νευρικής κρίσης του Nietzsche την πλατεία του Τορίνο το 1889, 

με επικεφαλίδα «Η τρέλα του Nietzsche». Τέλος, στην προμετωπίδα του τεύχους 

διέκρινε κανείς μονάχα το επίσημο σχέδιο-έμβλημα του Ακέφαλου, που είχε σχεδιάζει 

ο Masson αποκλειστικά για το περιοδικό.
266

      

 Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να παρατεθεί μια πιο αναλυτική επισκόπηση της 

συνολικής ύλης και του χαρακτήρα του περιοδικού, είναι η εστίαση σε αυτή τη 

φιγούρα-σύμβολο [εικ. 107] που σχεδίασε ο Masson, την περίοδο της παραμονής του 

Bataille στην Tossa de Marr. Περιγράφοντας ο ίδιος με γλαφυρό τρόπο την 

διαδικασία έμπνευσης και δημιουργίας του Ακέφαλου, σε ένα άρθρο στην επιθεώρηση 

Critique το 1965, αναφέρει τα εξής: «Tον είδα αμέσως ακέφαλο, όπως [του] αρμόζει, 

αλλά που κουβαλά αυτό το δυσκίνητο και αμφίβολο κεφάλι του; - Βρίσκει, 

ακαταμάχητα, τη θέση του στο ύψος του φύλου του, (μεταμφιέζοντάς το) με ένα 

"κεφάλι του θανάτου"- Αλλά τι θα γίνει με τα χέρια; - Αυτόματα το ένα χέρι (το 

αριστερό!) φέρει ένα μαχαίρι; στο άλλο μαλάσει μια φλεγόμενη καρδιά (την καρδιά 

του δάσκαλού μας του Διόνυσου, κι όχι εκείνη του Εσταυρωμένου). Αυτό το κεφάλι 

(για να επιστρέψουμε σε αυτό) εκτείνεται στους ανθρώπους πάντοτε από την καρδιά, 

έως τα γεννητικά όργανα. Καρδιά και όρχεις: δίδυμες μορφές. Δεν γνωρίζουν τι καλό 

παιχνίδι θα τους παίξει [η τύχη]!».
267

      

 Λίγα μπορεί να προσθέσει κανείς στην παραπάνω περιγραφή. Πράγματι, στο 

σχέδιο του Masson η μορφή ενός μυώδους ακέφαλου άνδρα στέκεται με τα χέρια σε 

έκταση, και τα πόδια ελαφρώς ανοιγμένα. Πέρα από το ξίφος στο αριστερό χέρι, την 

φλεγόμενη καρδιά στο δεξί, και το κρανίο στη θέση των γεννητικών οργάνων, η 

κοιλιακή χώρα παρουσιάζεται ανοιγμένη, αφήνοντας σε κοινή θέα τα εντόσθια του 

άνδρα, σαν «[την] υποδοχή του Λαβυρίνθου (που θα γίνει το σημείο της 

συσπείρωσής μας)». Τελευταίο αξιοσημείωτο στοιχείο, η αντικατάσταση των θηλών 

στο στήθος του άντρα από δυο αστέρια. Εκ πρώτης όψεως, ο σχεδιασμός του 

σώματος και το ανοιγμένο στομάχι, παραπέμπει στην εικόνα του  Όσιρι από την 

σειρά των Θυσιών, πλην της μετατροπής του λουλουδιού στο δεξί χέρι, σε μαχαίρι, 
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και της παράλειψης του ήλιου στο σημείο του κεφαλιού. Απ’ την άλλη, ο 

παραλληλισμός με τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Leonardo da Vinci, και 

ταυτόχρονα η προκλητική διαστρέβλωση του, καθίσταται κάτι παραπάνω από 

καταφανής. Αν ο  εμβληματικός άνθρωπος του Da Vinci συμπυκνώνει, στις ιδανικές 

αναλογίες του, τις ιδέες του μέτρου, του ορθολογισμού, και της πολιτισμένης τάξης, ο 

άνδρας που έχει απολέσει το κεφάλι του, την «οργανωτική αρχή», τίθεται 

αναγκαστικά στο αντίποδα, εγγύτερα στοω Ηλιακό άνθρωπο [εικ. 108], δεδομένης 

της «ετερογενούς-μη εργαλειακής» σημασίας του ήλιου στην θεωρία του Bataille.
268

 

 Πράγματι, στο άρθρο του τελευταίου με το τίτλο «Η ιερή συνομωσία», από το 

ομώνυμο, πρώτο τεύχος του Ακέφαλου, ο αναγνώστης μπορεί να βρει ένα πλήθος 

«διακηρύξεων» που δηλώνουν την απόσταση που χωρίζει την ακέφαλη φιγούρα απ’ 

την πολιτισμένη τάξη που βασίζεται σε σταθερές δομές-παραδεδομένους κανόνες: 

«Αυτό που ξεκινήσαμε δεν πρέπει να μπερδευτεί με οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να 

υπονομευθεί στην έκφραση μιας σκέψης, και πολύ λιγότερο σε αυτό που ορθώς 

θεωρείται τέχνη [..] Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε τον πολιτισμένο κόσμο και το 

φως του. Είναι πολύ αργά για να είμαστε λογικοί και μορφωμένοι – το οποίο οδήγησε 

σε μια ζωή χωρίς σαγήνη. Κρυφά ή όχι, είναι απαραίτητο να γίνουμε εντελώς 

διαφορετικοί, ή να σταματήσουμε να υπάρχουμε». Το ιδιάζον χαρακτηριστικό  της 

απώλειας της καθoδηγητικής αρχής του κεφαλιού, είναι αυτό ακριβώς που εκφράζει 

περισσότερο απ’ όλα την ετερογένεια του Ακέφαλου σε σχέση με τον «ορθολογικό 

κόσμο»: «Η ανθρώπινη ζωή έχει εξαντληθεί στο το να υπηρετεί το κεφάλι, ή το λόγο 

του σύμπαντος. Στο βαθμό που εξελίσσεται σε αυτό το κεφάλι και αυτό το λόγο, στο 

βαθμό που γίνεται απαραίτητο για το σύμπαν, αποδέχεται την δουλεία. Αν δεν είναι 

ελεύθερη, η ύπαρξη γίνεται άδεια ή ουδέτερη και, αν είναι ελεύθερη, βρίσκεται σε 

δράση». 
269

          

 Η απώλεια του κεφαλιού δηλώνει επίσης την αίσθηση «ενός σώματος χωρίς 

όρια», συμφώνα με την εύσχημη φράση της Camille Morando, εφόσον έχει απολεστεί 

η συνθήκη μιας συμπαγούς μορφής, με σαφώς προσδιορισμένα όρια. Η φιγούρα του 

Ακέφαλου είναι ατελής, ημι-ολοκληρωμένη, ακρωτηριασμένη, γεγονός που 
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υπαγορεύει την πρόθεση εναντίωσης στον «ολοκληρωτισμό της μορφής».
270

 Υπό 

αυτήν την έννοια ο Ακέφαλος προσιδιάζει στη λογική του άμορφου, ή του τέρατος, 

χαρακτηριστικού όρου στη γλώσσα του Bataille:  

Ο άνθρωπος ο ίδιος, έχει δραπετεύσει από το κεφάλι του, όπως ο 

καταδικασμένος έχει δραπετεύσει από τη φυλακή. Βρήκε πέρα από αυτόν, όχι τον Θεό, 

που είναι η απαγόρευση ενάντια στο έγκλημα, αλλά ένα ον που δεν γνωρίζει 

απαγορεύσεις, Πέρα από αυτό που είμαι, αντικρίζω ένα ον που με κάνει να γελώ επειδή 

είναι ακέφαλο. Αυτό με γεμίζει με τρόμο επειδή είναι φτιαγμένος από αθωότητα και 

έγκλημα. Κρατά ένα ατσάλινο όπλο στο αριστερό του χέρι, φωτιές όπως αυτές της Ιερής 

Καρδιάς στο δεξί. Επανενώνει στην ίδια έκρηξη την Γέννηση και τον Θάνατο. Δεν είναι 

άνθρωπος. Ούτε Θεός. Δεν είναι εγώ αλλά είναι κάτι παραπάνω από εμένα: το στομάχι 

του είναι ο λαβύρινθος μέσα στον οποίο έχει χάσει τον εαυτό του, χάνοντας κι εμένα 

μέσα του, και στον οποίο βρίσκω τον εαυτό μου σαν αυτόν, με άλλα λόγια σαν ένα 

τέρας. 
271

    

Το τελευταίο απόσπασμα είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό για την «ουσία» της 

υπόστασης του Ακέφαλου, και χρίζει προσεκτικής ανάλυσης. Το πρώτο κατά σειρά 

στοιχείο, επαναλαμβάνει την απελευθέρωση του Ακέφαλου από τον οριοθετημένο 

κόσμο της λογικής και των αυστηρών σχημάτων της. Η αποδέσμευση αυτή 

συμπαρασύρει και κάθε πρόσδεση στο χώρο της οργανωμένης θρησκείας, προς ένα 

κόσμο άρσης των απαγορεύσεων. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Όσιρι από 

την πλευρά των θυσιών, ο Ακέφαλος ανήκει στην σφαίρα του ιερού, τον κατεξοχήν 

χώρο που ταυτοποιείται με ένα καθεστώς αναστολής των απαγορεύσεων. Υπό αυτό 

το πρίσμα πρέπει να ειδωθεί και η αινιγματική και φαινομενικά αντικρουόμενη με τα 

παραπάνω φράση του «μανιφέστου» του Bataille: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΡΙΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ, στο βαθμό που η ύπαρξή μας είναι η καταδίκη όλων όσων 

αναγνωρίζονται σήμερα · μια εσώτερη απαίτηση να είμαστε εξίσου αυταρχικοί».272
 Η 

θηριώδης θρησκευτικότητα του Ακέφαλου θα μπορούσε να είναι μονάχα αυτή του 

ιερέα-θυσιαστή, που σε αυτή εδώ την περίπτωση θυσιάζει το ίδιο του το κεφάλι. Δεν 

είναι τυχαίο άλλωστε ότι το μαχαίρι του αυτό-ακρωτηριασμού τοποθετείται στο 
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αριστερό χέρι, εικονογραφικό σημαίνον των βίαιων και άστατων δυνάμεων που 

χαρακτηρίζουν τον αριστερό πόλο του ιερού.
273

     

 Η ψυχολογική διάσταση της διανοητικής εικόνας μιας φιγούρας που 

επιδίδεται σε ένα θυσιαστικό αυτό-διαμελισμό του σώματος της, μιας αυτό-

διαγραφής της ενότητάς της (ώστε να μετέχει στην χαμένη συμπαντική ολότητα), δεν 

είναι άλλη απ’ την κατάργηση της ιδέας ενός συγκροτημένου και συνεκτικού εαυτού. 

Ο Bataille διαλαλεί: «Αυτό που ξεκινάμε είναι ένας πόλεμος», υπονοώντας ότι η βία 

του αποκεφαλισμού, που αντιμάχεται οποιοδήποτε είδος μορφικού ολοκληρωτισμού, 

έχει πρώτιστο παραλήπτη τον ίδιο τον Ακέφαλο. Τα παραπάνω γίνονται καταφανή, 

αν εξετάσουμε το ένα [εικ. 109] από το δυο άτιτλα σχέδια από το δεύτερο τεύχος του 

περιοδικού (τέσσερα στο σύνολό τους): Η μορφή του Ακέφαλου, παρουσιάζεται να 

«εκρήγνυται», σύμφωνα με τη περιγραφή του ίδιου του Masson, «προσφέροντας τον 

εαυτό του στα τέσσερα στοιχεία», με τον ίδιο τρόπο που η ανθρώπινη μορφή στο 

σχέδιο Ταυρομαχία γίνεται βορά στα κέρατα τεσσάρων ταύρων [εικ. 110].
274

 Μέσα σε 

μια ιλιγγιώδη ατμόσφαιρα περιδίνησης και ζάλης, στην οποία συμμετέχουν τα φυσικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος, το σώμα του Ακέφαλου μοιάζει να εκτοξεύεται σαν 

όλμος προς τον ουρανό-σύμπαν, ώστε να γίνει ένα με το στροβιλιζόμενο αστέρι στα 

δεξιά της εικόνας. Ο Clark V. Poling γράφει ότι η εικόνα αυτή θυμίζει τη δήλωση του 

Bataille στις Θυσίες, ότι «στο θάνατο ή στο κενό, ο χώρος του ΕΓΩ, που πρέπει να 

αναπαρίσταται σαν ίλλιγος, εγείρεται ατελείωτα ψηλά.».
275

   

 Κάτω από την εικόνα επίσης, υπάρχει μια λεζάντα-απόσπασμα από το έργο 

του Nietzsche Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των Ελλήνων.  

Τα πράγματα τα ίδια με την σταθερότητα και παγιότητά τους, στην οποία 

πιστεύει το στενό κεφάλι του ανθρώπου ή του ζώου, δεν έχουν καμιά ύπαρξη από μόνα 

τους. Είναι απλά οι εκρήξεις και οι λάμψεις των κραδαίνοντων σπαθιών, η σπίθα της 

νίκης στη μάχη των αντίθετων ιδιοτήτων… Η συνολική κατανάλωση στη φωτιά είναι 

κορεσμός… Ο κορεσμός ενσαρκώνει το έγκλημα (την ύβρη)… Όλη η ιστορία του 

κόσμου θα είναι η τιμωρία αυτής της ύβρις· Η πολλαπλότητα, το αποτέλεσμα ενός 

εγκλήματος… Η φωτιά… παίζει… μεταμορφώνεται σε νερό και γή…, κατασκευάζει 
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όπως τα παιδιά κάστρα στην άμμο… τα χτίζει, τα καταστρέφει και… ξαναρχίζει το 

παιχνίδι από την αρχή. Μια στιγμή κορεσμού. Έπειτα, η ανάγκη [να ξαναρχίσει] από 

την αρχή… Δεν είναι το ένστικτο του εγκλήματος, είναι η γεύση του παιχνιδιού που 

πάντα αφυπνίζει εκ νέου, που καλεί στη ζωή νέους κόσμους 
276

 

Το απόσπασμα αυτό σκιαγραφεί ένα κόσμο που δεν αναγνωρίζει καμία 

αυθύπαρκτη ουσία στα πράγματα, και που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και 

ευμεταβλητοτητα· ένα κόσμο όπου τα αντικρουόμενα φυσικά στοιχεία, βρίσκονται σε 

αδιάκοπο πόλεμο μεταξύ τους. Σε αυτό σύμπαν, οποιαδήποτε σύλληψη περί 

παγιωμένων μορφών και καταστάσεων καθίσταται μη έγκυρη, καθώς τα πάντα 

(ανάμεσά τους και η αίσθηση του ατόμου), υπάγονται σε μια αέναη καταστροφή και 

ανασχηματισμό. Όπως μαρτυρά και η αναφορά του Masson στα «τέσσερα στοιχεία», 

όλα τα παραπάνω εικονογραφούν τον ηρακλείτειο κόσμο που κυβερνάται από τη 

συντριπτική ισχύ του αιώνιου πολέμου. Διόλου τυχαία, το σχέδιο αυτό του Ακέφαλου 

είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στις σελίδες που αναπαρήγαν ένα από τα πρώτα κείμενα 

του Nietzsche για τον Ηράκλειτο (1873), το όνομα του οποίου ήταν και ο τίτλος του. 

Στο εισαγωγικό σημείωμα αυτού του κειμένου διαβάζουμε το εξής: «[..] Επειδή ο 

Ηράκλειτος είδε το νόμο μέσα στη σύγκρουση των πολλαπλών στοιχείων - μέσα στη 

φωτιά [είδε] το αθώο παιχνίδι του σύμπαντος - θα πρέπει να εμφανίστηκε στο 

Nietzsche σαν το διπλότυπό του, σαν ένα ον, του οποίου ο ίδιος ήταν μια σκιά. Αν ο 

Ηράκλειτος "σήκωσε την κουρτίνα από τα πιο θαυμαστά θεάματα" – το παιχνίδι του 

καταστροφικού χρόνου -  ήταν το θέαμα το ίδιο [αυτής της αποκάλυψης]  που έγινε 

το αντικείμενο παρατήρησης και το πάθος του Nietzsche, κατά τη διάρκεια του 

οποίου επρόκειτο να του εμφανιστεί το τρομακτικό όραμα της αιώνιας 

επιστροφής».
277

         

 Η ταύτιση του Nietzsche με τον Ηράκλειτο, όπως παρατίθεται εδώ κι όπως 

εικονογραφείται στο σχέδιο του Masson, γίνεται περισσότερο φανερή στο άλλο 

σχέδιο του Ακέφαλου με τίτλο «Tossa de Marr» [εικ. 111]. Ο τίτλος του σχεδίου, 

δηλωτικός της βιωματικής, κοσμογονικής εμπειρίας του Masson στο καταλανικό 

βουνό, θέτει τόσο το χώρο όσο και την ατμόσφαιρα της σκηνής. Η εικόνα ενός 

«σπαράζοντα» Ακέφαλου, με χέρια και πόδια σε έκταση, τοποθετείται μπροστά από 

την εικόνα ενός ηφαιστείου που εκρήγνυνται, ξερνώντας φωτιά από τα σωθικά του, 
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σύμβολο της γήινης δύναμης. Η παρουσία της φωτιάς επαναλαμβάνεται στην εικόνα 

της πυρωμένης καρδιάς, του φλεγόμενου κρανίου, καθώς και στην, όμοια με άγγελο, 

μορφή μου ξεπροβάλει από τα σύννεφα πάνω αριστερά. Τα υπόλοιπα δυο φυσικά 

στοιχεία, το νερό και ο αέρας, είναι παρόντα στο σχέδιο με τις εικόνες της 

ανταριασμένης θάλασσας και των θυελλωδών σύννεφων που εκτινάσσουν 

κεραυνούς, αντίστοιχα. 
278

 Ο Ακέφαλος προσφέρεται για ακόμη μία φορά ως θυσία 

στα τέσσερα στοιχεία, διασκορπίζοντας τα μέλη του σε τέσσερις διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Μια κίνηση ανάλογή με αυτή που περιγράφεται στην συνέχεια του 

παραπάνω εισαγωγικού σημειώματος από το κείμενο του Nietzsche για τον 

Ηράκλειτο: «[..] Το πιο μεγάλο από όλα τα θεάματα, η πιο θαυμαστή απ’ όλες τις 

γιορτές είναι ο Θάνατος του Θεού. "Δεν πέφτουμε συνεχώς, χωρίς σταματημό; Προς 

τα πίσω, πλάγια, προς τα μπρος, προς όλες τις κατευθύνσεις; " Αυτό φώναξε πολύ 

αργότερα ο Nietzsche όταν βίωσε την έκσταση που ονόμασε «θάνατο του Θεού».  

Πολύ πέρα από τους φασιστικούς στρατώνες…».
279

    

 Βλέπουμε λοιπόν μια αναπόφευκτη ταύτιση μεταξύ Ακέφαλου, Ηράκλειτου 

και Nietzsche, κάτω από ανυπολόγιστο βάρος της φιλοσοφικής διακήρυξης του 

θανάτου του Θεού. Μια τέτοια ανάγνωση επικυρώνεται κι από τον Poling: «Ο 

Ακέφαλος/Ζαρατούστρα αντιμετωπίζει με αυτό τον τρόπο τον ίλλιγο και την αγωνία 

που προκύπτει από την έκλειψη του οργανωμένου, θεοκεντρικού κόσμου. Βιώνει τον 

"τρόμο του πνεύματος που ο Nietzsche κατονόμασε ως τη χαρά του αετού που “χτίζει 

τη φωλιά του πάνω από τις αβύσσους" [..] Η εικονογράφηση του Masson, με τους 

απόκρημνους βράχους, τη θάλασσα, και το ουρανό, υπονοεί περαιτέρω το χάος, όπως 

κάνουν και οι ακανόνιστες συστροφές των εκτεθειμένων εντοσθιών του Ακέφαλου. Η 

φιγούρα εισέρχεται στο χάος και ταυτόχρονα το περιέχει. Με αυτό το νόημα, τα 

σχέδια του Masson υπογραμμίζουν την δήλωση του Ζαρατούστρα: "κάποιος πρέπει 

να έχει το χάος μέσα του για να γεννήσει ένα άστρο που χορεύει"». Η πολύ 

σημαντική, για την φιλοσοφία του Nietzsche, εικόνα του «άστρου που χορεύει», θα 

μπορούσε να έχει την ίδια σημασία και στην εικονοποιία του Masson, αν 

θεωρήσουμε τα άστρα στις θηλές του Ακέφαλου, ως ευθεία αναφορά σε αυτή.
280

 Υπό αυτό το σκεπτικό, θα έπαιρνε τη θέση της δίπλα σε μια άλλη ακόμα 
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αιχμηρή εικόνα από τη φιλοσοφία του Nietzsche: Τον παραλληλισμό του ανθρώπινου 

όντος με μια «γέφυρα», ως μια μεταβατική, παρά ολοκληρωμένη, διαδικασία. Μια 

κατάσταση που ο Ζαρατούστρα είχε εκφράσει ως εξής: «Ο Άνθρωπος είναι ένα 

σκοινί, τεντωμένο ανάμεσα στο θηρίο και τον υπεράνθρωπο – ένα σκοινί πάνω από 

την άβυσσο», περιγράφοντας το αβέβαιο καθεστώς της ανθρώπινης ύπαρξης και 

διακηρύσσοντας παράλληλα, την επιταγή για την υπέρβαση των προσωπικών (και 

κοινωνικών) ορίων και περιορισμών. Αυτό ακριβώς που υπονοεί και η λεζάντα στο 

σχέδιο του, καθιστού σε μια βουνοκορφή αυτή τη φορά, Ακέφαλου, στο πρώτο 

τεύχος του εντύπου [εικ. 112]: «Το σπαθί είναι η γέφυρα». Πρόκειται για το σπαθί 

πάνω στο οποίο πατούν συμβολικά τα δυο πόδια του Ακέφαλου σώματος.
281

 

 Τέλος, το σχέδιο Από το Montserrat [εικ. 113], που κλείνει το κύκλο της 

εικονογράφησης των δυο πρώτων τευχών, μαρτυρά για ακόμη μία φορά την σημασία 

που είχε η ισπανική εμπειρία του Masson για τη (νιτσεϊκή) σύλληψη του Ακέφαλου 

και όσα εκπροσωπεί. Φέρνοντας συνειρμικά στο νου το θεατρικό σκηνικό στην Αυγή 

των Θαυμάτων, ο Ζαρατουστρα/Ακέφαλος, παρουσιάζεται να ισορροπεί στην κορυφή 

του με το ένα πόδι στο στη κορυφή του Montserrat, ενώ η άκρη του άλλου χάνεται 

ανάμεσα στα σύννεφα.
282

  

*** 

Ας επανέλθουμε τώρα στο πρωτύτερο εκτενές απόσπασμα από το άρθρο «Η 

Ιερή συνωμοσία», όπου ο Bataille χαρακτηρίζει τον Ακέφαλο ως τέρας. Σπεύδω να 

δηλώσω εδώ ότι, όπως θα γίνει φανερό και στη συνέχεια, δανείζομαι σε μεγάλο 

βαθμό το ερμηνευτικό σχήμα που επεξεργάζεται ο Jeremy Biles στη μελέτη του Ecce 

Monstrum: Georges Bataille and the Sacrifice of Form (2004). Η ανύψωση της 

εικόνας του «τέρατος» σε ιδεολογικό σχήμα, έτσι ώστε να περιγράψει μια κατάσταση 

απώλειας της μορφής, αποτελεί κατά τον συγκεκριμένο μελετητή ένα σημείο-κλειδί 

για μια συνολική θεώρηση του έργου του Bataille. Με βάση την δική του ανάγνωση 

λοιπόν, διαβάζοντας προσεκτικά τις γραμμές του αποσπάσματος, μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει, ότι αυτό που χαρακτηρίζει την τερατώδη υπόσταση του Ακέφαλου, 

είναι η ταυτόχρονη - ανεπίλυτη - συνύπαρξη ασυμφιλίωτων τάσεων. Πρόκειται για 

ένα πλάσμα που προέκυψε από τον αντιφατικό συγκερασμό εγκλήματος και 
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αθωότητας, ικανό να προκαλεί σ’ εκείνον που το αντικρίζει τα εξίσου αντικρουόμενα 

συναισθήματα του τρόμου και του γέλιου. Υπό αυτό την έννοια, συμπυκνώνει στην 

μορφή του την αμφισημία που χαρακτηρίζει την τελετουργική θυσία, η βία της 

οποίας «επανενώνει στην ίδια έκρηξη την Γέννηση και το Θάνατο». Είναι αυτή 

ακριβώς η υπέρτατη αντίφαση της, ανεκπλήρωτης διαλεκτικά, ταυτόχρονης 

παρουσίας, σε ένα ον, της ζωής και του θανάτου, που του χαρίζει τον χαρακτηρισμό 

του τέρατος. 
283

        

 Όπως μας πληροφορεί το απόσπασμα στη συνέχεια, το παράξενο αυτό 

πλάσμα είναι προορισμένο να χαθεί στους μαιάνδρους του λαβυρίνθου, και μαζί με 

αυτό και ο (θυσιαστικά) ταυτιζόμενος παρατηρητής του. Η τοποθέτηση του σε ένα 

τέτοιο χώρο συνάδει απόλυτα με την αντίληψη του Bataille, σύμφωνα με την οποία η 

εικόνα του λαβυρίνθου εκφράζει όσο καμία άλλη το παραπάνω αντιφατικό καθεστώς. 

Ο «αντιήρωας του Bataille» που εισέρχεται στον Λαβύρινθο, δεν προορίζεται επ’ 

ουδενί να προσεγγίσει το κέντρο του Λαβυρίνθου, όπου, σύμφωνα με την 

στερεοτυπική αφήγηση του μύθου, θα επέρχονταν η τελική λύση της περιπλάνησης 

τους. Αντ’ αυτού, ο λαβύρινθος του Bataille συνιστά ένα αυτοσκοπό, που ταυτίζεται 

με την άσκοπη περιπλάνηση-δαπάνη του εξερευνητή του, επαναλαμβάνοντας ξανά 

και ξανά την ίδια πορεία στους δαιδαλώδεις διαδρόμους. Ο παραλληλισμός εδώ με το 

νιτσεϊκό σχήμα των άπειρων και ατελείωτων μονοπατιών που ανοιχτήκαν στον 

άνθρωπο, έπειτα από τη διακήρυξη του θάνατο του Θεού είναι κάτι παραπάνω από 

δόκιμος. Ύστερα από το «ξήλωμα» της ιδέας ενός  θεοκεντρικού κόσμου, ο 

άνθρωπος αφέθηκε «καταδικασμένος» στην απόλυτη ελευθερία της περιπλάνησης 

στους μαιάνδρους της ύπαρξης. Έτσι, όπως και ο Ακέφαλος, δεν είναι ούτε θεός, ούτε 

άνθρωπος, αλλά πασχίζει να αγγίξει τον υπεράνθρωπο.
284

    

 Ο Bataille ωστόσο, κατά τον Biles, πηγαίνει ακόμα ένα βήμα παραπέρα από 

τον Nietzsche. Ακόμα και στην έσχατη περίπτωση που ο αντιήρωας φτάσει το κέντρο 

του λαβυρίνθου, εκείνο που θα συναντήσει εκεί, δεν είναι άλλο από τέρας του θεού-

Μινώταυρου, το οποίο περιμένει να τον κατασπαράξει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

εντοπίζεται η βαθύτερη λογική του σχήματος του Bataille: η είσοδος στον Λαβύρινθο 

ισοδυναμεί με την πρόθεση να γίνει κανείς βορά του τέρατος, σε πλήρη σύμπλευση  

κι εδώ με τη φροϋδική ενόρμηση του θανάτου. Είτε καταλήξει να χαθεί στους 

αχαρτογράφητους διαδρόμους, είτε να καταβροχθισθεί από το τέρας-Θεό, εκείνος 
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που θα εισέλθει στο λαβύρινθο, είναι προορισμένος (με τη θέλησή του) να μετέλθει 

των συναισθημάτων του πόνου, της αγωνίας, του τρόμου και του μη κορεσμού, που 

καταλήγουν όμως στην εκστατική έκρηξη ενός συνταρακτικού γέλιου. Ο λαβύρινθος 

δηλαδή, όπως και ο περιπλανώμενος που διαλύεται αυτό-θυσιαστικά μέσα του, 

οριοθετεί, με ένα οξύμωρο τρόπο, «ένα χώρο χωρίς όρια», όπου η υπερβατική 

κατάσταση της συνύπαρξης της ζωής μέσα στο θάνατο παύει να θεωρείται αδύνατη 

αντίφαση, αλλά γίνεται μια παράδοξη πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, σαν την 

αδύνατη εικόνα ενός ζωντανού πτώματος που κινείται: ενός τέρατος/Ακέφαλου.
285

 Ο «τραγελαφικός» χαρακτήρας της παραπάνω θέσης, στην οποία καταλήγει ο 

Biles, φαίνεται ν’ αποτελεί το καλύτερο δυνατό μέσο επεξήγησης του τρόπου με τον 

οποίο συντελείται στο υπό έρευνα έντυπο, η ταύτιση της μορφής του Ακέφαλου, με 

τον Nietzsche/υπεράνθρωπο από τη μια, και το θεό Διόνυσο από την άλλη. Κι αυτό 

γιατί η μυθική φιγούρα του Διονύσου, απηχεί σε μια τραγική μορφή, που ενσαρκώνει 

ένα παρόμοιο συγκερασμό ζωής και θανάτου. Σύμφωνα με μια εκδοχή της 

μυθολογικής αφήγησης, ο Διόνυσος διαμελίζεται από τους Τιτάνες, οι οποίοι στη 

συνέχεια  κατασπαράσσουν τα μέλη του. Το μόνο που σώζεται από το βάρβαρο 

γεύμα είναι η καρδιά του, την οποία η Αθηνά μεταφέρει στο Δία. Ο τελευταίος την 

καταπίνει και έπειτα, ζευγαρώνοντας με την Σεμέλη, δίνει εκ νέου ζωή στο Θεό.
286

 Τα αποσπάσματα που παρατίθενται στις πρώτες σελίδες του τεύχους του 

Ακέφαλου, που φέρει το όνομα του συγκεκριμένου θεού (Νο. 3-4, Ιούλιος 1937), από 

το ομώνυμο, σύγχρονα εκδομένο, βιβλίο του Walter Otto, Διόνυσος (1933), 

καταπιάνονται με την ανάδειξη αυτής ακριβώς της παραμελημένης πτυχής του Θεού. 

Στο πρώτο από αυτά ο Otto γράφει: «Όλη η Αρχαιότητα έβλεπε τον Διόνυσο σαν το 

διαμοιραστή του κρασιού. Αλλά τον γνώριζε επίσης και σαν τον Μανιακό 

(Frenetique) που καθιστούσε δαιμονισμένους του ανθρώπους, οδηγώντας τους στην 

βαρβαρότητα, και κάνοντάς τους να χύνουν αίμα [..] Ο Διόνυσος ήταν ο Θεός της 

                                                           
285

 Ο χώρος λοιπόν του λαβυρίνθου είναι ένας χώρος θυσιαστικός, που διέπεται από την αμφίσημη 

λογική του ιερού, με έμφαση στις ανεξέλεγκτες, βίαιες δυνάμεις του αριστερού πόλου. Σε μια πράξη 

θυσιαστικού αυτό-διαμελισμού - διάλυσης της μορφικής ενότητας (ατομικότητας) του - ο 

περιπλανώμενος/Ακέφαλος προσφέρει εθελοντικά τον εαυτό του στα σαγόνια του θεϊκού Μινώταυρου. 

Έπειτα από την κατασπάραξή του από το θηρίο, θα γνωρίσει μια αναγέννηση: θα έρθει ξανά στη ζωή 

σαν απόκριση από τον πρωκτό του θηρίου, σε μια εμφατική εξύμνηση της βασικής υλικότητας. 

Πρόκειται για μία αναγέννηση που δεν ξεφεύγει κι αυτή από τον κανόνα της αντίφασης: αντί για μια 

πραγματική γέννηση, η «εκκένωση» αυτή σηματοδοτεί ένα είδος παράδοξου επανα-θάνατου. Ένα 

πάντρεμα μεταξύ ζωής και θανάτου, της οποίας καρπός θα μπορούσε να είναι μονάχα η μορφή του 

Ακέφαλου. Jeremy Biles, ό.π., σελ. 53-71 & 73-94 & Patricia Mayayo, ό.π., σελ. 119-133 
286

 Pierre Grimal, ό.π., σελ. 181-185 



 

[147] 
 

χαρωπής μέθης και της εκστατικής αγάπης. Αλλά ήταν επίσης και ο Κατατρεγμένος, 

ο Υποφέρων και ο Δολοφονημένος, και όλοι εκείνοι που τον λάτρευαν και τον 

ακλουθούσαν, γίνονταν μέρη της δικιάς του τραγωδίας». Λίγο παρακάτω, συνέχιζε 

λέγοντας τα εξής: «[Ο Διόνυσος] δεν είναι μόνο αυτός που φωνάζει από χαρά, 

εκείνος που φέρνει τη χαρά, είναι επίσης ο θεός που υποφέρει και πεθαίνει, ο θεός της 

τραγικής αντίφασης. Και η εσωτερική βία αυτής της διπλής φύσης είναι τόσο μεγάλη, 

που εισέρχεται όπως μια καταιγίδα στο μέσο μιας ομάδας ανθρώπων». Η διπλή αυτή 

φύση του Διονύσου, υπογραμμίζεται και στο υπόλοιπο εύρος των αποσπασμάτων, 

συνυφασμένη με την αίσθηση της εμφιλοχώρησης του σπόρου του θανάτου στις 

εκστατικές εκδηλώσεις της λατρείας του.
287

      

 Κάτω ακριβώς από τα αποσπάσματα που προέρχονται από το βιβλίο του Otto 

Walter, φιλοξενείται μια άλλη ανθολογία αποσπασμάτων, οργανωμένη υπό την 

επικεφαλίδα «Nietzsche-Διόνυσος». Ανάμεσα στα άλλα, υπάρχουν κομμάτια από το 

βιβλίο του Karl Jaspers για τον Nietzsche (1933), κι ένα απόσπασμα του ίδιου του 

Γερμανού φιλοσόφου, παρμένο από το Θέληση για Δύναμη. Τα κείμενα αυτά 

αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία ταύτισης μεταξύ του Nietzsche και του 

Διόνυσου, η οποία συνεχιζεται και στην υπόλοιπη αρθογραφία του περιοδικού. Για 

παράδειγμα, στο κείμενο του Pierre Klossowski με τίτλο «Ο Δον Ζουάν σύμφωνα με 

τον Kierkegaard», ο τελευταίος ορίζει την διονυσιακή εμπειρία, όπως ενσαρκωνόταν 

στην αρχαία ελληνική τραγωδία, ως μια πράξη διάλυσης του εαυτού, συνδέοντάς την 

παραπέρα με την διακήρυξη του θανάτου του Θεού από το Nietzsche. Σύμφωνα με 

τον Klossowski, «Τη στιγμή που ο Θεός πεθαίνει, o Nietzsche βιώνει την αναγέννηση 

του Διονύσου, θεού της από-εξατομίκευσης [désindividuation].Ο θάνατος του Θεού 

της εξατομίκευσης απαιτεί την γέννηση του υπεράνθρωπου: καθότι, αν ο Θεός 

πεθάνει, το ατομικό εγώ δεν χάνει μόνο τον Κριτή, αλλά τον Λυτρωτή και τον αιώνιο 

Μάρτυρά του. Αν χάσει όμως τον αιώνιο Μάρτυρα, χάνει επίσης και την αιώνια 

ταυτότητά του. Το Εγώ πεθαίνει μαζί με τον Θεό.» 
288

     

 Τα τέσσερα σχέδια του Ακέφαλου που σχεδίασε ο Masson για το τεύχος, 

παρουσιάζονται πλήρως εναρμονισμένα με τον προγραμματικό στόχο του τεύχους, 

όπως περιγράφηκε ως τώρα. Ξεκινώντας με το σχέδιο που τιτλοφορείται «Διόνυσος» 

[εικ. 114], η μορφή του Ακέφαλου έχει φανερά επενδυθεί με τα σύμβολα του αρχαίου 
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Έλληνα Θεού: Στο αριστερό χέρι κρατά ένα τσαμπί από σταφύλια, δηλωτικό της 

εορταστικής χαράς, την πιο δημοφιλή συνδήλωση της λατρείας του Διονύσου, ενώ 

στο αριστερό κρατά ένα μαχαίρι, σύμβολο της άλλη πτυχής που διέπει την μύθο του: 

την βία της τραγικής μοίρας του. Κατά τον Poling, το γεγονός ότι το μαχαίρι 

στρέφεται εναντίον του ίδιου, καταφέρνοντας ένα τρομακτικό πλήγμα στο στήθος 

του, απηχεί τόσο στον αυτό-ακρωτηριασμό του Ακέφαλου, όσο και στη λογική μας 

νιτσεϊκής υπέρβασης-απελευθέρωσης, μέσω μιας θυσιαστικής αυτό-εκμηδένισης. Η 

φλόγα της καρδιάς (του Διονύσου), πηγάζει εδώ από την τρύπα του ακέφαλου 

λαιμού, ενώ εκείνη του κρανίου στα γεννητικά όργανα, έχει αντικατασταθεί από 

φίδια (σαν πλοκάμια), παραπέμποντας στο κεφάλι της Μέδουσας. Το φίδι που 

τυλίγεται στο αριστερό πόδι, υποδηλώνει ότι στην περίπτωση του Διονύσου «το 

γήινο στοιχείο έχει αφεθεί στο άγγιγμα της έκρηξης του θεϊκού ουρανού», σύμφωνα 

με την διατύπωση του Walter Otto.
289

      

 Στο ίδιο μήκος κύματος, η λύρα του Απόλλωνα, καθώς και τα αρχιτεκτονικά 

μέρη δύο αρχαίων ελληνικών ναών πάνω αριστερά και κάτω δεξιά, θα μπορούσαν να 

εικονογραφούν το εξής απόσπασμα απ’ το βιβλίο του ίδιου μελετητή (κάτω από την 

επικεφαλίδα «Nietzsche-Διόνυσος»): «[Ο Διόνυσος] έδωσε στους Έλληνες ένα 

συναίσθημα μέθης τόσο θαυμαστό και ευρύ, που, χιλιάδες χρόνια μετά την 

καταστροφή του πολιτισμού τους, ένας Hoelderlin κι ένας Νietzsche, μπορούν να 

εκφράσουν την πιο σύγχρονη και βαθειά σκέψη τους, υπό το όνομα του 

Διονύσου».
290

 Η καταστροφή του πολιτισμού των Ελλήνων καθίσταται περισσότερο 

έκδηλη, σε ένα δεύτερο σχέδιο με τίτλο Τραγική Ελλάδα [εικ. 115], όπου τα 

ραγισμένα μάρμαρα του ναού στο βάθος εκτίθενται στο έλεος ενός συννεφιασμένου 

ουρανού. Το ειδοποιό στοιχείο του συγκεκριμένου σχεδίου, δεν είναι άλλο από την 

ταύτιση του Ακέφαλου με το Μινώταυρο, το τέρας που τον αναμένει στο κέντρο του 

λαβυρίνθου, μέσα στον οποίο έχει χαθεί. Η συνύπαρξη ζωής και θανάτου, όπως 

ακριβώς περιγράφηκε παραπάνω, λαμβάνει εδώ την εικονογραφική της 

αναπαράσταση υπό τη μορφή δυο δράσεων, κάτω από τα χέρια του 

Ακέφαλου/Μινώταυρου: στα δεξιά η τραγοκέφαλη φιγούρα ενός σάτυρου 

προσεγγίζει σεξουαλικά μια ημίγυμνη μαινάδα, ενώ στα αριστερά, ένας πάνοπλος 

στρατιώτης τραυματίζει θανάσιμα με το δόρυ του, ένα γυμνό άνδρα.
291
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 Το τρίτο (και τελευταίο) σχέδιο του Masson γι’ αυτό το τεύχος, με τίτλο 

Διονυσιακό Σύμπαν [εικ. 116], μοιάζει σαν το πιθανό παράγωγο μιας εκρηκτικής 

συγχώνευσης των δυο προηγουμένων σχεδίων, συγκεντρώνοντας σε ένα κοινό τόπο 

τα προηγούμενα στοιχεία της εικονογραφίας του καλλιτέχνη. Μπροστά από ένα 

κατακλυσμιαίο, σχεδόν εμπόλεμο πεδίο, ένας «διχασμένος» Μινώταυρος/Ακέφαλος, 

που βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταμόρφωσης ανάλογη με το σχέδιο Η Μεγάλη 

Φύση [εικ. 117] κραδαίνει την φλεγόμενη καρδιά και το ξίφος του, πατώντας πάνω σε 

ένα ηφαίστειο ή μια βουνοκορφή (προφανώς του Μontserrat). Πίσω του ξετυλίγεται 

ένα ιλιγγιώδες σκηνικό, που περιλαμβάνει εκρήξεις ηφαιστείων, ερωτικές 

συνευρέσεις, και δολοφονική βία, ανάλογη με αυτή της σειρά των «Σφαγών». Τα 

ερείπια των μισο-κατεστραμμένων ελληνικών ναών, καθώς τα σύμβολα του φιδιού 

και της αμπέλου, πλουτίζουν κι αυτά με την παρουσία τους το διονυσιακό σύμπαν 

του Masson. O Clark V. Poling σημειώνει ότι αυτός ο τίτλος του σχεδίου έχει παρθεί 

αυτούσιος από την ομώνυμη φράση του Nietzsche στο «Θέληση για Δύναμη» (όπως 

καταγράφεται στο απόσπασμα που φιλοξενείται στο περιοδικό), ενώ τα 

συμφραζόμενα της θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν ως λεζάντα της 

εικόνας: «Ιδού το διονυσιακό μου σύμπαν, το οποίο δημιουργεί και καταστρέφει 

αέναα τον εαυτό του, αυτό το μυστήριο κόσμο των διπλών απολαύσεων».
292

 

*** 

 Ο προσεκτικός αναγνώστης θα έχει αντιληφθεί ως τώρα ότι την επιμελή 

προσπάθεια να περιοριστούν στο ελάχιστο οι αναφορές στην πολιτική διάσταση της 

ταύτισης Nietzsche-Ακέφαλου-Διόνυσου, παρόλη την αρχική εξαγγελία ότι ο 

χαρακτήρας του εντύπου ήταν πρώτιστα πολιτικός. Πράγματι, ο προγραμματικός 

στόχος αυτής της τριπλής ταύτισης ήταν η έκφραση μια πολιτικής θέσης, ανάλογης 

σε ιδιοτυπία με την παραδοξότητα της μορφής του Ακέφαλου. Στο κείμενο «Το 

Νιτσεϊκό Χρονικό» (τ. «Διόνυσος»), o Bataille τόνιζε ότι η πολιτισμική αποσύνθεση 

που είχε επέλθει από την άνοδο των μιλιταριστικών, φασιστικών καθεστώτων 

οφειλόταν στην αντιδραστική τους πρόσδεση στο παρελθόν, ενώ η ακέφαλη κοινωνία 

βασιζόταν στην «ΓΕΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΏΝ ΙΕΡΩΝ 

ΦΙΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ», που «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΥΘΥΜΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». Το  μήνυμα του Nietzsche, 
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που «είχε εκφραστεί από ένα όνομα: ΔΙΟΝΥΣΟΣ», τοποθετούνταν αποκλειστικά 

στον μέλλον, καθιστώντας αδύνατη την «υποδούλωση» του από οποιοδήποτε 

υπάρχον πολιτικό κίνημα, αριστερά και δεξιά. 
293

     

 Σε μια άλλη διατύπωση, η σκέψη του Γερμανού φιλοσόφου συνιστούσε 

«χωρίς καμία ελπίδα επίκλησης, ένα λαβύρινθο», όντας ασυμβίβαστη με το φασισμό, 

αφού καθιστούσε τη ζωή «όχι μονάχα μια κυκλοφορία ελεύθερου αέρα, αλλά [σαν 

τον] ορμητικό άνεμο μιας καταιγίδας» την ίδια στιγμή που ο αυταρχισμός του 

τελευταίου, την καταδίκαζε σε «μια σταθεροποιημένη και ατελείωτη σκλαβιά».
 294

 Η 

πλειονότητα των μελετητών (Camille Morando, Simonetta Falasca-Zamponi, Robin 

Adèle Greeley, Michele H. Richman και Jeremy Biles), συμφωνεί ότι αυτό ακριβώς 

το όραμα εξέφραζε και η μορφή του Ακέφαλου: Ο αποκεφαλισμός του σώματός του, 

συμβόλιζε την άρνησή του να υποταχθεί σε οποιαδήποτε πολιτική αρχή-κεφάλι, 

εξοστρακίζοντας κάθε μορφή πεποίθησης ότι η κοινωνική ευημερία μπορούσε να 

επιτευχθεί κάτω από την διοίκηση ενός μόνο ηγέτη-καθοδηγητή. Απευθυνόμενος στη 

«δύναμη του μύθου», ο Ακέφαλος άνθρωπος τίθεται ενάντια σε κάθε μορφή 

ολοκληρωτισμού ή μιλιταρισμού, καταγγέλλοντας τις σύγχρονες μορφές αυτών των 

πολιτικών: τον φασισμό του Μουσολίνι και το Ναζισμό του Χίτλερ.
295

 

 Σύμφωνα με την θεωρία του Bataille, και ιδιαίτερα στο κείμενο του «Η 

ψυχολογική δομή του φασισμού», (που είχε εκδοθεί σε συνέχειες στο περιοδικό La 

Critique Sociale, μεταξύ 1931 και 1934) τα δυο αυτά πρόσωπα, μπορούσαν να 

συνοψίσουν με τον καλύτερο τρόπο την αμφίβολη ουσία του ιερού. Ο πρώην 

σοσιαλιστής Μουσολίνι για παράδειγμα: Ενώ πρέσβευε αρχικά μια ετερογενή δύναμη 

που αντιτιθόταν στον ομογενοποιημένο κόσμο του εργαλειακού καπιταλισμού, 

μετατράπηκε στη συνέχεια σε δομικό κομμάτι του. Η απελευθέρωση των 

συνταρακτικών δυνάμενων του αριστερού πόλου του ιερού, διαμέσου ενός 

αρρενωπού-βίαιου χαρακτήρα, της μη μεσουλαβούμενης γλώσσας, και των 

φαντασμαγορικών και πλούσιων σε τελετουργικές αναπαραστάσεις, δημόσιων 

εκδηλώσεων του φασισμού, δεν είχε άλλη κατάληξη παρά την θεσμοποίηση  

(χαρακτηριστικό του δεξιού πόλου) ενός νέου είδος ομογενοποιημένης κοινωνίας. Ο 

φασιστικός/ναζιστικός ηγέτης αντιπροσώπευε το «κεφάλι» μιας νέας 
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εκμεταλλευτικής δύναμης,  χαρακτηριζόμενη κι αυτή από ένα σύστημα αυστηρών 

αρχών και άκαμπτης ιδεολογίας.
296

      

 Όπως είναι φανερό, o Bataille  αντίκριζε τις κοινωνικές δυσλειτουργίες και τις 

«τερατογενέσεις» στο πολιτικό επίπεδο, ως θρησκευτικά προβλήματα, ή ορθότερα 

σαν αποκλίσεις από τη σωστή λειτουργία του ιερού μέσα στην κοινωνία. Υπό αυτούς 

τους όρους έχει αναγνώσει και την σαγήνη που ασκούσε ο φασιστικός ηγέτης στα 

πλήθη, αποδίδοντάς την σε ένα είδος «συγκινησιακού ρεύματος» που έρεε και προς 

τις δυο κατευθύνσεις. Ως αρχικός κοινωνικός παρειάς, ένα ετερογενές, απόκληρο 

στοιχείο από την ομογενοποιημένη μπουρζουαζία, ο φασιστικός ηγέτης πρόσφερε τη 

δυνατότητα ταύτισης στις απόκληρες λαϊκές μάζες, που τον αντίκριζαν σαν στοργικό 

και αυταρχικό πατέρα. Δίνοντας τους την δυνατότητα να εκφράσουν βίαια την 

καταπιεσμένη ζωτικότητά τους, που καταδικαζόταν από τον ομογενοποιημένο κόσμο 

ως έκφραση μιας «βρώμικης» («βασικής» με του όρους του Bataille) υλικότητας, 

ανάλογη με τη σεξουαλική τους χοντροκομμένη συμπεριφορά, παρουσιαζόταν ως 

μεσολαβητής του ιερού. 
297

        

 Οι μάζες λοιπόν έτειναν να επενδύουν το πρόσωπό του, και την εθνικιστική-

μιλιταριστική εξουσία που πρέσβευε, με υπερβατικές ιδιότητες, φανερώνοντας έτσι 

τους κίνδυνους που κρύβονταν πίσω από την αποδυνάμωση της 

θρησκευτικής/τελετουργικής διάστασης της κοινωνίας. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι 

δηλαδή, σαν θυσιαστικοί ιερείς, δεν έκαναν τίποτα άλλο κατά τον Bataille, από το να 

εκμεταλλευτούν την υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου για δαπάνη. Έτσι, η 

συμβολική αξία του Nietzsche-Διόνυσου-Ακέφαλου, συνοψιζόταν στο ότι πρόσφερε 

ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που έδινε βάση στη δύναμη του ιερού και την 

πρακτικής της θυσίας, ικανό να σταθεί ως αντίπαλο δέος στο φασιστικό. Η 

συσπείρωση που προτείνει ο Ακέφαλος είναι αυτή της ένωσης των ατόμων σε μια 

«κοινωνία της τραγωδίας». 
298

       

 Στο κείμενο «Το Νιτσεϊκό Χρονικό», διαβάζουμε τα εξής: «H αρχή αυτής της 

αντιστροφής μπορεί να οριστεί με απλούς όρους. Η ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΓΕΤΗ - ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΕΦΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΕΜΕΝΗ ΣΦΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΙΚΗ 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ. Η ζωή απαιτεί να συσπειρωθούν οι άνθρωποι, και οι 

άνθρωποι συσπειρώνονται υπό ένα ηγέτη ή μια τραγωδία. Το να αναζητάς μια 

ΑΚΕΦΑΛΗ κοινωνία, αντιστοιχεί με το να αναζητάς μια τραγωδία: το να οδηγήσεις 

ένα ηγέτη στο θάνατο είναι από μόνο του τραγωδία, παραμένει μια προϋπόθεση της 

τραγωδίας. Μια αλήθεια που θα αλλάξει την εμφάνιση των ανθρωπίνων πραγμάτων, 

αρχίζει εδώ: ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΜΜΟΝΙΚΉ 

ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ». 
299

    

 Το παραπάνω απόσπασμα αποτελούσε την κατακλείδα μιας υποενότητας του 

άρθρου «Νιτσεϊκό Χρονικό», με επικεφαλίδα «Νουμάνθια! Ελευθερία!», που 

ακλουθούσε μια προηγούμενη με τίτλο «Η παράσταση της Νουμάνθια». Πρόκειται 

για αναφορά στη ρωμαϊκή πολιορκία της ομώνυμης πόλης, κατοικούμενης από τον 

κέλτικο πληθυσμό της Ιβηρικής Χερσονήσου, που έλαβε χώρα το 134-133 π.Χ. 

Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση, οι κάτοικοι της πόλης αρνήθηκαν να 

παραδοθούν και οχυρώθηκαν μέσα στα τείχη της. Καθώς ο κλοιός της πολιορκίας 

στένευε και η έλλειψη τροφίμων έκανε πραγματικότητα την απειλή της λιμοκτονίας, 

πολλοί οδηγήθηκαν στο κανιβαλισμό, την αυτοκτονία, ακόμα και την δολοφονία των 

οικογενειών τους. Η λήξη της πολιορκίας επήλθε με την παράδοση ενός πολύ μικρού 

ποσοστού του πληθυσμού της πόλης. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε αργότερα την 

πρώτη ύλη για το θεατρικό έργο του Cervantès, με τίτλο Η πολιορκία της Νουμάνθια, 

γραμμένο γύρω στο 1582. Το έργο αυτό καταλήγει σε μια μαζική αυτοκτονία όλων 

των κατοίκων και την πυρπόληση ολόκληρης της πόλης.
300

    

  Η παράσταση στην οποία αναφέρεται ο Bataille, αφορά το ανέβασμα του 

έργου αυτού του Cervantès από το Jean-Lous Barrault στο θέατρο Antoine στο 

Παρίσι (Απρίλιος-Μάιος 1937), τη σκηνογραφική επιμέλεια του οποίου είχε αναλάβει 

ο Masson. Ο θεατρικός σκηνοθέτης είχε προσεγγίσει τον καλλιτέχνη στα τέλη 

Νοεμβρίου του 1936, έπειτα από την επιστροφή του στο Παρίσι από την Ισπανία, 

θεωρώντας ότι οι εμπειρίες του τον καθιστούσαν τον πλέον κατάλληλο γι’ αυτήν την 

θέση. Ο Barrault προφανώς δεν αναφερόταν μόνο στη γνώση και την εξοικείωση του 

Masson με την ισπανική κουλτούρα, αλλά και στην άμεση επαφή που είχε με τα 

γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Οι μέλετες των Mayayo και Greeley, λόγω τoυ 

ισπανοκεντρικού ενδιαφέροντός τoυς, παρέχει αρκετές πληροφορίες γύρω από το 
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ανέβασμα της παράστασης και την πρόσληψή της. Διόλου τυχαία, το σύνολο της 

κριτικής υποδοχής της παράστασης την αντιμετώπισε σαν μια συμβολική αλληγορίας 

της, εν εξελίξει, πολιορκίας της δημοκρατικής Μαδρίτης από τα στρατεύματα του 

Franco. O παραλληλισμός με τις εξελίξεις στην Ισπανία δεν έλειπε ούτε απ’ τις 

σελίδες του Ακέφαλου. Στην αφίσα της παράστασης [εικ. 118], παρουσιαζόταν το 

ίδιο σχέδιο που συναντούσε κανείς στις σελίδες του εντύπου: Ένα κεφάλι ταύρου, 

στις αιχμές των κεράτων του οποίου ισορροπούσε ένα κρανίο. Ο συμβολισμός της 

εικόνας είναι προφανής, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία της Νουμάνθια «παρουσιάζει 

τον θάνατο σαν το θεμελιώδες αντικείμενο της κοινωνικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου, το θάνατο και όχι το φαγητό ή την απόδοση των μέσων παραγωγής», με 

τα λόγια του Bataille. 
301

        

 Στο σχέδιο από τον Ακέφαλο [εικ. 119] μπορεί κανείς να παρατηρήσει ακόμα, 

ότι το κεφάλι του ταύρου τοποθετείται μπροστά από ένα άγονο, βραχώδες τοπίο, 

επαναλαμβάνοντας την ίδια ρητορική που παρουσίαζε τα στοιχεία του θανάτου και 

της βίας ως ενδημικά της ισπανικής γης. Άλλωστε, η βία και η αγωνία της τραγωδίας 

που εκτυλισσόταν στο έργο αυτό, ήταν «χαρακτηριστικά ισπανικά», σύμφωνα με τον 

ίδιο τον Masson.
302

 Κινούμενο στο ίδιο μοτίβο, ένα προκαταρκτικό σχέδιο [εικ. 120] 

για τα σκηνικά της παράστασης, παρουσιάζει ως πρωταγωνιστή ένα στείρο τοπίο που 

«αναπνέει Οργή και Θυμό», αφού «στην αγωνία της Νουμάνθια, μέσα στην τείχη και 

κάτω από το γυμνό βράχο της οροσειράς, είναι η Γη που βρίσκεται εκεί: η Γη που 

ανοίγει, ώστε να επιστρέψει το πτώμα στο κόσμο των ζωντανών». Ο Bataille 

αναφέρεται εδώ συγκεκριμένα σ’ ένα επεισόδιο της δεύτερης πράξης, όπου ο μάγος 

Marquino αναζωογονεί ένα πτώμα που, προερχόμενο από τον τάφο του, προβλέπει το 

"θλιβερό τέλος" της Νουμάνθια.
303

       

 Τα κουστούμια του Masson για την παράστασης βασίζονταν πάνω στην σαφή 

διχοτομία μεταξύ της βιαιότητας των ρωμαϊκών στρατευμάτων και την αγωνία των 

Νουμαντινών: "το χρώμα του ισπανικού εδάφους", σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου 

του Masson, για τον λαό Νουμάνθια, και το "χρώμα πυρωμένου ατσαλιού" για τα 

ρωμαϊκά στρατεύματα. Επίσης, η ανάδειξη του κεφαλιού του ταύρου ως σύμβολο της 

τραγικής μοίρας των Νουμαντινών, φαίνεται να είχε προοικονομηθεί από το πίνακα 

                                                           
301

 Patricia Mayayo, ό.π., σελ. 66-70 & Robin Adèle Greeley, ό.π., σελ. 132-145  

& Georges Bataille, «Chronique nietzschéenne», ό.π., σελ. 19-22 
302

 Patricia Mayayo, ό.π., σελ. 66-70 
303

 Georges Bataille, «Chronique nietzschéenne», ό.π., σελ. 19-22 



 

[154] 
 

Ρωμαϊκή Σφαγή του 1935 [εικ 121]. Στο πάνω μέρος του πίνακα, προβάλει 

καρφωμένο πάνω σε ένα δόρυ, που καταλήγει στον αετό της ρωμαϊκή λεγεώνας, το 

κεφάλι ενός ταύρου. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο σχέδιο Για την Νουμάνθια 

[εικ. 122] όπου πίσω ακριβώς από το κεφάλι του ταύρου, μπορεί κανείς να δει τις 

«φάσκες» (fasces) το ρωμαϊκό σύμβολο εξουσίας. Κατά την Mayayo, το 

υπονοούμενο που προέκυπτε από το γεγονός της οικειοποίησης αυτού του συμβόλου 

από το φασισμό, καθώς και η υψωμένη επαναστατική γροθιά στο πρώτο πλάνο που 

σφίγγει μια αιμορραγούσα καρδιά, καθιστούσαν αδιαμφισβήτητη την επικαιρότητα 

του έργου.
304

        

 Επιστρέφοντας στο κείμενο του Bataille και στην θεωρία του για μια 

(επι)κοινωνία στο μέτρο της τραγωδίας, μέσα απ’ τις σελίδες του Ακέφαλου 

σημειώνει ότι η ιστορία της Νουμάνθια κατέχει μια «θρησκευτική αλήθεια», 

συγκρινόμενος με την οποία, ο σημερινός αντιφασιστικός αγώνας εμφανίζεται σαν 

«άδειος όχλος, μια αχανής αποσύνθεση ανδρών που συνδέονται μόνο από αυτά που 

αρνούνται». Ο Bataille μοιάζει να βάλλει τόσο εναντίον του γερμανικού, όσο και του 

σοβιετικού «καισαρισμού», λέγοντας ότι αυτό που ενώνει πραγματικά τους 

ανθρώπους σε μια «εγκάρδια κοινωνία», δεν είναι άλλο από τον «διαμοιρασμό των 

νυχτερινών τρόμων και των εκστατικών σπασμών που διασκορπίζουν το θάνατο». 

Συμπερασματικά, η κοινωνική συσπείρωση για τον Bataille μπορεί να επιτευχθεί 

μονάχα σε ένα διονυσιακό-νιτσεϊκό σύμπαν, το οποίο διέπεται από τους κανόνες μιας 

μαζικής θυσιαστικής εκμηδένισης. Τα άτομα ενώνονται σε μια αυθεντική κοινωνία, 

μέσα από την ικανότητα τους να ανάγουν τους προσωπικούς, ξεχωριστούς τους 

θανάτους, σε ένα συλλογικό, «θαυμαστό θάνατο». Άλλωστε, «η τραγωδία της 

Νουμάνθια είναι σημαντική γιατί σ’ αυτήν «δεν είναι τα άτομα που πεθαίνουν, αλλά 

ολόκληρη η πόλη».
305

         

 Σε συγχρονία με το σύνολο όλων των παραπάνω πληροφοριών, μπορούμε να 

παραθέσουμε και ορισμένες ακόμα παρατηρήσεις του Jeremy Biles, που είναι ικανές 

να συμβάλουν σε μια πλήρη κατανόηση της πολιτικής ετερογένειας που πρεσβεύει ο 

Ακέφαλος: Η ετερογένεια αυτή «φορά το ένδυμα της τραγωδίας», καλώντας του 

ανθρώπους σε μια συσπείρωση που παίρνει τη μορφή ενός κοινά βιωμένου, 

επιθανάτιου ρόγχου, συγκεντρώνοντας σε ένα μαζικό, μακάβριο ουρλιαχτό, όλες τις 

επιμέρους φωνές αγωνίας. Ο Ακέφαλος, υπό αυτή την έννοια, καταφέρνει να 
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διασώσει το Nietzsche από τους φασίστες, αλλά και από την αριστερά, 

αντιπαραθέτοντας στην ιεραρχική, εθνικιστική εξουσία των πρώτων, και στον 

τελολογικό υλισμό των δεύτερων, μια τερατώδης θρησκεία, που δοξάζει το θάνατο 

για χάρη του ίδιου. Έτσι όμως, το διανοητικό δημιούργημα του Bataille ταυτίζεται με 

μια αλλοιωμένη σύλληψη του Nietzsche, ανάλογη με αυτή του λαβυρίνθου, σύμφωνα 

με την οποία ο ήρωας δεν καταφέρνει ποτέ να βγει από αυτόν. Ενώ ο υπεράνθρωπος 

του Nietzsche βουτά στα βάθη της αβύσσου, για να εκτοξευτεί αργότερα στα ύψη 

των ουρανών, ο νιτσεϊκός Ακέφαλος, σε μια ακόμη «αντίστροφη επιχείρηση», 

παρωδεί αυτή την ανοδική πορεία και προτείνει ένα «κύλισμα στις λάσπες».
306

 

 Η ανάγνωση του Biles προτείνει ότι ο Nietzsche του Bataille, είναι ένας 

«φρενιασμένος», «διονυσιασμένος» Nietzsche, που «χάνει το κεφάλι του» από την 

τρέλα. Αντί εξυψωθεί στα άστρα, εκπίπτει στην βασική υλικότητα των εντοσθίων που 

αρνούνται την αφάνεια τους. Με άλλα λόγια, η «θέληση για δύναμη» του Nietzsche, 

έχει μετατραπεί στον Bataille, σε μια «θέληση για παρακμή», διακηρύσσοντας μια 

επιβεβαίωση του θανάτου του Θεού-κεφαλιού, όχι σαν μέσο για την επιβεβαίωση της 

ζωής, αλλά σαν αυτοσκοπό. Ο τερατώδης Ακέφαλος-Nietzsche-Διόνυσος του Bataille 

λοιπόν, είναι, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο συγκεκριμένος μελετητής, «μια φιγούρα 

ενός αέναου σπαραγμού, σωματικής διαταραχής, και ρυπαρότητας», προορισμένος να 

διαμελίζει αέναα τον εαυτό σαν θυσιαστικό σφαγείο, μη υποκύπτοντας σε καμία 

χρησιμοθηρία, και υπακούοντας μονάχα στην υπέρτατη προσταγή της άσκοπης 

δαπάνης. Ένα ον που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με το ίδιο του τον εαυτό, 

έχοντας εσωτερικεύσει μια ανεξάντλητη βία: ένα κινούμενο πτώμα που ενσαρκώνει 

τον ίδιο τον πόλεμο. Σε αυτή ακριβώς την λογική πρέπει να αναζητηθεί και το νόημα 

της διακήρυξης «ΕΙΜΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ», που εξακοντίζει ο Bataille στο τελευταίος 

τεύχος του Ακέφαλου. 
307

         

 Η εξαγγελία αυτή εμπεριέχεται στην τελευταία από τις «μυστικιστικές 

ασκήσεις της "χαράς μπροστά στο θάνατο"», υπό τον τίτλο «Ηρακλείτειος 

Διαλογισμός». Πρόκειται για τα έξι μικρά κείμενα, υπό  μορφή ποιητικής πρόζας, που 

συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο «Η πρακτική της Χαράς μπροστά στο Θάνατο», 

ένα από τα δυο του τελευταίου τεύχους. Στις γραμμές που προλογίζουν αυτές τις 

ασκήσεις μυστικιστικού διαλογισμού, ο Bataille καθιστά σαφή στον αναγνώστη τον 
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«άγρια θρησκευτικό» τους τόνο, φροντίζοντας να τις διαχωρίσει από μια χριστιανική 

σύλληψη του μυστικισμού: «Η μυστικιστική ύπαρξη εκείνου του οποίου η "χαρά 

μπροστά στο θάνατο" έχει εξελιχθεί σε μια εσωτερική βία, δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να παραβληθεί με μια ομορφιά που αυτοϊκανοποίεται, ανάλογη με αυτή 

του χριστιανού που δίνει στον εαυτό του μια πρόγευση της αιωνιότητας». Ο 

μυστικιστικός διαλογισμός που υπερασπίζεται ο Bataille, αφορά μονάχα αυτόν «για 

τον οποίο δεν υπάρχει κανένα επέκεινα· είναι ο μόνος διανοητικά ειλικρινής τρόπος 

για την αναζήτηση της έκστασης.
308

       

 Σε ποιο είδος έκστασης αναφέρεται όμως; Ο Bataille δίνει την πιο ορθή 

απάντηση με αυτή εδώ την μακάβρια εικόνα: «Φαντάζομαι τον εαυτό μου καλλυμένο 

με αίμα, κατεστραμμένο, αλλά μεταμορφωμένο και σε συμφωνία με τον κόσμο, σαν 

θύμα και σαν το σαγόνι του ΧΡΟΝΟΥ, που σκοτώνει και σκοτώνεται ασταμάτητα [..] 

καταστρέφοντας και καταναλώνοντας ασταμάτητα τον εαυτό μου σε μια θαυμαστή 

τελετουργία αίματος. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου ως το παγωμένο στιγμιότυπο του 

δικού μου θανάτου». Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα μια αδιάκοπης, εσωτερικευμένης 

βίας, αντιπροσωπεύοντας ένα άτομο που έχει μεταφέρει το θέατρο του εξωτερικού 

πολέμου, μέσα του. Πρόκειται για ένα είδος «αθεολογίας», όπου η εσωτερική μάχη 

που βιώνει ο χριστιανός μυστικιστής, έχει απεκδυθεί του θρησκευτικού της κέλυφους, 

προτάσσοντας μονάχα μια «αγνή βία» χωρίς σκοπό. Εκεί που ο μυστικιστής του 

μεσαίωνα πάλευε εσωτερικά, με την αμαρτία και τους πειρασμούς, ώστε να επιτύχει 

την ανοδική πορεία της εξιλέωσης και της θεϊκής ανάληψης, ο Ακέφαλος του Bataille 

αναλώνεται σε μια άσκοπη εσωτερική βία, ένα αέναο, μακάβριο ξέσκισμα της 

σάρκας του. Μια ατελεύτητη αυτοθυσία ως άσκοπη δαπάνη: τίποτα άλλο, πέρα από 

ένα «potlatch d'absurdité».
 309

         

*** 

Ωστόσο, όπως γνώριζε πολύ καλά κι ο ίδιος o Bataille, ήταν αδύνατο να 

αποφύγει το ζήτημα της ασυμβατότητας ενός τέτοιου «πολιτικού προγράμματος» με 

μια εξωστρεφή πολιτική δράση, στο πρότυπο της ομάδας Contre-Attack. Στην «Ιερή 

Συνομωσία» έγραφε: «Είναι απαραίτητο να παράγεις και να τρως: πολλά πράγματα 

που είναι απαραίτητα δεν σημαίνουν τίποτα, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την 
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πολιτική δραστηριότητα». Συνεπαγωγικά, σε ένα ανάλογο αδιέξοδο βρέθηκαν και τα 

άλλα δυο πολιτικά εγχειρήματα στα οποία ενεπλάκη ο Bataille: την μυστική 

αδελφότητα του Ακέφαλου, και το λεγόμενο Κολέγιο της Κοινωνιολογίας. Η 

δημιουργία του τελευταίου, το 1937, είχε αναγγελθεί ήδη από το τρίτο, διπλό τεύχος 

του Ακέφαλου, με ένα σημείωμα υπογεγραμμένο από τους: George Abrosino, 

Georges Bataille, Roger Caillois, Pierre Klossowski, Pierre Libra και Jules Monnerot. 

Η σύσταση αυτού του ιδιότυπου «Κολλεγίου», έχει σαν αιτία της την φαινομενική 

αδυναμία της επιστημονικής έρευνας (κοινωνιολογικής και όχι μόνο), να αγκαλιάσει 

την ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αντ’ αυτού, όπως γράφει ο Stuart Kendall, «το 

ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας [του Κολλεγίου] μπορεί να πάρει το όνομα 

της ιερής κοινωνιολογίας, στο βαθμό που αφορά την έρευνα της κοινωνικής ύπαρξης, 

σε όλες της τις εκδηλώσεις, εκεί όπου κάνει την εμφάνισή της η ενεργή παρουσία του 

ιερού».
310

           

 Η  ενασχόληση στο επίπεδο της πράξης με το ιερό, θα γινόταν πλήρως 

κατανοητή στις δραστηριότητες της μυστικής αδελφότητας του Ακέφαλου, του 

οποίου την εξωτερική έκφραση αποτελούσε, κατά τον Bataille, το Κολλέγιο της 

Κοινωνιολογίας. Η σύσταση της αδελφότητας υπάκουε στην πεποίθηση ότι σε μια 

περίοδο πλήρους κοινωνικής και πολιτικής και κοινωνική ομογενοποίησης, μια 

οργάνωση στο πρότυπο της μυστικής αδελφότητας, μπορούσε να αποτελεί μια εστία 

«ετερογενούς αντίστασης». Για τις δραστηριότητες της αδελφότητας (ανάμεσα στα 

μέλη της οποίας ήταν τα ονόματα των George Ambrosino, Pierre Klossowski και 

Patrick Waldeberg), οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και συσκοτισμένες. Μια απ’ τις 

μαρτυρίες του Patrick Waldeberg, που είχε διατελέσει γραμματέας της αδελφότητας, 

ίσως είναι ικανή να δώσει το στίγμα της ομάδας: «Στην τελευταία μας συνάντηση 

στην καρδιά του δάσους, είμαστε μονάχα τέσσερις από μας και ο Battaille ρώτησε 

επίσημα, αν κάποιος από τους τρεις άλλους ήταν πρόθυμος να θανατωθεί, εφόσον η 

θυσία ήταν το θεμέλιο του μύθου, και διασφάλιζε την επιβίωση της κοινότητας. H 

χάρη του δεν εκπληρώθηκε. Μερικούς μήνες αργότερα ξέσπασε ο πόλεμος, 

παρασύροντας κάθε εναπομείνουσα ελπίδα». Ο Roger Caillois αναφερόμενος 

πιθανώς σε αυτό το επεισόδιο μαρτυρούσε ότι «το (πρόθυμο) θύμα είχε βρεθεί, αλλά 
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έλειπε ο εκτελεστής».
311

        

 Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τις επικίνδυνες παρεκτροπές που θα μπορούσε 

να έχει μια πραγμάτωση του ιερού στη καθημερινή ζωή, παρεκτροπές που φαίνεται 

περισσότερο να «φλερτάρουν» με τη φασιστική βία, παρά να την εκτρέπουν. Ο 

Bataille φαίνεται να είναι ενήμερος αυτού του κινδύνου: Στο Μπλε του ουρανού, ο 

μυθιστορηματικός ήρωας Henri Troppmann ενθυμάται την βία που του έφερνε στο 

μυαλό η θέα του ήλιου όταν ήταν μικρός: «Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα τον ήλιο. 

Έκλεινα τα μάτια μου, και τα βλέφαρά μου γίνονταν κόκκινα. Ο ήλιος ήταν απαίσιος. 

Με έκανε να σκέφτομαι μια έκρηξη: δεν υπήρχε τίποτα πιο ηλιακό από το κόκκινο 

αίμα να ρέει στο πεζοδρόμιο, σαν το φως το ίδιο να οδηγούσε στο μακελειό».
312

 Στην 

τελευταία σκηνή του μυθιστορήματος, το alter ego του Bataille κάνει παθιασμένο 

έρωτα με την Dirty (μια γυναίκα έρμαιο φετιχιστικού και σκατολογικού ερωτισμού, 

στο πρότυπο της Simone από την Ιστορία του Ματιού) σε ένα νεκροταφείο, 

καταφέρνοντας επιτέλους «να χάσει το κεφάλι του», να «αγκαλιάσει δηλαδή» σε όλο 

το νόημά της, την ιδέα της θυσιαστικής δαπάνης. Την ίδια στιγμή όμως, παρατηρεί 

από κάποια απόσταση, ένα «στρατό παιδιών» που συμμετέχουν σε μια ναζιστική 

παρέλαση, «γελώντας στον ήλιο». Όπως σημειώνει ο  Alexander Irwin, «ο αιμοβόρος 

ήλιος που θα τους συνοδεύει και θα τους ερεθίζει στην δολοφονική πορεία τους, είναι 

ο ίδιος που ο Troppman είχε λατρέψει».
313

  Η στροφή προς τον μυστικισμό της 

Εσώτερης εμπειρίας στα χρόνια του Β' Π.Π, ήδη εμφανής στο τελευταίο τεύχους του 

Ακέφαλου, αποτέλεσε για τον Bataille το έσχατο μέσο συμβιβασμού της παραπάνω 

αντίφασης.          

 Ο Masson θα απείχε τόσο από Κολέγιο της Κοινωνιολογίας, όσο και από την 

μυστική αδελφότητα του Ακέφαλου. Η αυτόπτης μαρτυρία των μαχών του Ισπανικού 

εμφυλίου, του είχε προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες (περισσότερες απ’ ότι στον 

Bataille) να «τεστάρει» την ασυμβατότητα της «ακέφαλης πολιτικής δράσης» με τον 

κόσμο του «εργαλειακού πολέμου». Όπως εξετάστηκε σε προηγούμενη ενότητα , υπό 

το βάρος της εγγύτητας των εξελίξεων, διατήρησε μια διαφορετική στάση, 

οδηγούμενος σε πιο συμβατικά μονοπάτια πολιτικής δράσης: στα αμιγώς πολιτικά 

του σχέδια του, σχετιζόμενα με τον ισπανικό εμφύλιο, διέκρινε κανείς μια χάραξη 
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σαφών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ ενός «καλού-δημοκρατικούύ» στρατοπέδου 

κι ενός «κακού-φρανκικού», ανάλογη με αυτή που παρατηρήθηκε στο ανέβασμα της 

παράστασης της Νουμάνθια. Στο ίδιο μήκος κύματος, σε ένα τελείως διαφορετικό 

σχέδιο του Ακέφαλου [εικ. 123], ο τελευταίος αποκτά για κεφάλι το κουμουνιστικό 

σφυροδρέπανο,  ενώ τα πόδια του συνθλίβουν ένα σταυρό και μια σβάστικα,  τα 

σύμβολα του καθολικισμού και του ναζισμού αντίστοιχα.
314

 Η πρόωρη χρονολόγηση 

αυτού του σχεδίου (1936), που το καθιστά παράλληλο ή/και προγενέστερο με τους 

«άλλους Ακέφαλους» του εντύπου, φανέρωνε την αναπόδραστη σύγκρουση των 

όσων πρέσβευαν οι τελευταίοι, με τις «αδίστακτες» επιταγές της πραγματικότητας. 

 

Ε) Πρωταρχική ενότητα και μεταμόρφωση 

 

Ανάμεσα στις μαρτυρίες στρατιωτών από τη ζωή στα χαρακώματα του 

Α'Π.Π., που φιλοξενεί ο Louis Crocq στο βιβλίο του «Les Blessés psychiques de la 

grande guerre», ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει και την εξής: «Η δουλειά μας είχε 

μόλις τελειώσει. Καθένας από μας είχε μαζευτεί στη γωνιά του. Καθόμουν οκλαδόν 

κοντά σε ένα παραπέτασμα προστασίας από εκρήξεις [όταν] πολλαπλοί χείμαρροι 

από λάσπες προσγειώθηκαν στο κεφάλι μου, με τον ένα από αυτούς να με καλύπτει 

ολόκληρο. Άκουσα μια κραυγή στα αριστερά και έτρεξα: το χαράκωμα είχε γεμίσει 

χώμα· δύο από τους συντρόφους μου είχαν καλυφτεί πλήρως, ενώ το χέρι του ενός 

εξείχε [από το χωμάτινο σωρό]. Με τη βοήθεια των φίλων μου, τους ξεθάψαμε και 

τους επαναφέραμε στη ζωή· κανένας δεν είχε πληγωθεί, δίπλα ωστόσο υπήρχαν 

νεκροί [..] πήρα την αρχική μου θέση· έκανε πολύ κρύο, ένα ψιλό χιόνι έπεφτε και με 

πάγωνε (ναι, ακόμα και τις 19 Αυγούστου [1917]), ενώ τα πόδια μου είχαν 

αναισθητοποιηθεί». 
315

        

 Διόλου απίθανα, η πολεμική εμπειρία του Masson θα του είχε δώσει τη 

δυνατότητα να γίνει αυτόπτης μάρτυρας παρόμοιων, ή ακόμα και ίδιων περιστατικών, 

αφού, όπως είχε γράψει, ο ίδιος και οι σύντροφοί του παρέμεναν «καλυμμένοι με 

λάσπες από τα πόδια έως το κεφάλι, μετά από μια βδομάδα - και συχνά περισσότερο - 
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διαμονής στην πρώτη γραμμή».
316

 Η απειλητική εικόνα ενός απροσδόκητου θανάτου 

μέσω της «κατασπάραξης» από το γήινο στοιχείο, που ταυτόχρονα προστάτευε από 

τον θάνατο, έτσι όπως το περιέγραφε παραπάνω ο λοχίας Ambroise Harel στα 

απομνημονεύματα του, σίγουρα δεν θα του ήταν ξένη. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς 

να ισχυριστεί, ότι η σεξουαλικοποιημένη φύση στον πίνακα Τοπίο με βράχους, στην 

οποία συμπυκνωνόταν μια επιθυμία ένωσης με τη Γη, ή καλύτερα «επιστροφής» σε 

αυτή, πιθανότατα όφειλε τη σύλληψή της σε ανάλογα βιώματα.   

 Μια παρόμοια αίσθηση αποκομίζει κανείς κι από τον πίνακα Η Γη [εικ. 124] 

Στο έργο αυτό, παρατηρείται μια πλήρης, κυριολεκτική ταύτιση της γης με το 

γυναικείο στοιχείο, στο ίδιο πνεύμα με την εξομολόγηση που είχε κάνει o Masson 

στον D.H. Kahnweiler, μέσω αλληλογραφίας, τον Νοέμβριο του 1939: «Βρίσκω 

ιδιαίτερα απολαυστική την ανάγνωση του έργου του Georges Meredith, το οποίο 

ξεκίνησα το 1932. Αυτή η αίσθηση ικανοποίησης προέρχεται εν μέρει από την 

επιβεβαίωση ορισμένων μοτίβων για τα οποία αισθάνομαι ιδιαίτερη προτίμηση: την 

ταυτότητα των γυναικών και της Φύσης, για παράδειγμα».
317

 Ο Masson εικονογραφεί 

μια γυναικεία φιγούρα, η οποία, με έναν παράδοξο τρόπο, απεικονίζεται ταυτόχρονα 

από δυο διαφορετικές όψεις: στο «αμμώδες αιδοίο» που πρωταγωνιστεί στο κέντρο, ο 

θεατής ανιχνεύει και το πιθανό κεφάλι της φιγούρας, αν ήταν ξαπλωμένη ανάποδα, 

γεγονός που μαρτυρά το σεξουαλικοποιημένο τόνο της εικόνας. Ένα σκελετώδες χέρι 

ωστόσο, που είναι σκιαγραφημένο με ένα έντονο κόκκινο χρώμα, επιτίθεται στο ένα 

από τα δυο στήθη της γυναίκας, κάνοντας ορισμένες σταγόνες αίματος να 

ξεπηδήσουν.          

 Η Patricia Mayayo κατατάσσει το έργο αυτό στα λεγόμενα «μητριαρχικά 

τοπία» του Masson: κι αυτό γιατί αντικατοπτρίζει μια ρητορική που αναγάγει τη 

μυθολογική εικόνα της μητέρας Γης ή Φύσης, ως τόπο που συμπυκνώνει τις 

αντιφατικές έννοιες της γονιμότητας και του θανάτου, παρόμοια με τον συμβολισμό 

του ροδιού στους πρώιμους πίνακές του. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας οπτικής πηγάζει 

κατά ένα μεγάλο μέρος, κατά την Mayayo, από την οικειότητα του Masson με τη 

θεωρία του Johann Jakob Bachofen για τη μητριαρχική κοινωνία, και συγκεκριμένα 

από το ομώνυμο έργο του, που είχε εκδοθεί το 1861. Σύμφωνα με τη θεωρία του 

Ελβετου, αρχαιολόγου-ανθρωπολόγου-φιλόσοφου, όπως την παρουσιάζει η Mayayo, 
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μια από τις σημαντικότερες τομές στην ανθρώπινη ιστορία, αν όχι η σημαντικότερη, 

υπήρξε η μετάβαση από την πρωταρχική, μητριαρχική κοινωνία, στην πατριαρχική. 

Για να ερευνήσει εις βάθος αυτή τη μετάβαση, ο Bachofen είχε καταφύγει στην 

ανάλυση των μύθων, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι τελευταίοι έφεραν 

μέσα τους τα υπολείμματα των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων που είχαν 

αποτελέσει και την αρχική τους πηγή.
318

 Πάντα κατά τον Bachofen, η μητριαρχική 

κοινωνία, ξεκινώντας από ένα κατώτερο στάδιο που συνιστούσε το απόγειο του 

«φυσικού δικαίου», όπου τα παιδιά δε γνώριζαν τον πατέρα τους και οι σεξουαλικές 

σχέσεις «μιμούνταν το ρυθμό της βλάστησης της φύσης και την αφθονία της ελώδους 

ζωής», έφτανε σε ένα «οριοθετημένο νατουραλισμό»: την εφεύρεση του θεσμού του 

γάμου, την εξάπλωση της γεωργίας, και την εγκαθίδρυση της «γυναικοκρατίας». Και 

στα δυο στάδια, το πρώτο με σύμβολο τη θεά Αφροδίτη και το δεύτερο τη Δήμητρα, 

η ταύτιση μεταξύ γυναικείου-γήινου στοιχείου παρέμενε δεδομένη, ενώ 

κυριαρχούσαν παράλληλα οι «θηλυκές αξίες» της στοργικότητας, της οικειότητας, 

και της αλληλεγγύης των δεσμών αίματος. Στην πορεία της ιστορίας ωστόσο, την 

οποία ο Bachofen  αντιλαμβανόταν σαν μια πάλη της «αρσενικής» με τη «θηλυκή» 

αρχή, η πρωταρχική ενότητα με τη Φύση (που εξέφραζε η μητριαρχική κοινωνία), 

αντικαταστάθηκε από την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη κοινωνία: «Η μήτρα 

κάθε γυναίκας είναι η εικόνα της Μητέρας Γης… Η πατρική γη γνώριζε μόνο 

αδελφούς και αδελφές, και αυτό συνέβαινε μέχρις ότου ο σχηματισμός της 

πατρότητας διαλύσει την ομοιομορφία της μάζας και η μη-διαφοροποίηση ξεπεραστεί 

από την αρχή της διαίρεσης.» 
319

       

 Η μετάβαση στην πατριαρχία, ή αλλιώς στην «Ιστορία», σηματοδοτούσε μια 

κλιμάκωση των φυσικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης διάνοιας και εκφραζόταν με 

τα επιτεύγματα του πολιτισμού και της ορθολογικής σκέψης (νόμοι, θεσμοί, 

επιστήμη, τέχνη κλπ.). Η αλλαγή αυτή εξέφραζε την κυριαρχία του αρσενικού, 

«πνευματικού» στοιχείου και παρόλο που νοούνταν από το Bachofen ως μια 

προοδευτική εξέλιξη, συνιστούσε ταυτόχρονα και μια απώλεια του 

(ρομαντικοποιημένου) πρωταρχικού «Παρελθόντος»: ένας άχρονος-αιώνιος τόπος, 

όπου ο άνθρωπος βρισκόταν σε μια κατάσταση πλήρους ενότητας και αφομοίωσης με 

την υλική-γυναικεία Φύση. Η γονιμότητα και η ζωτικότητα που χαρακτήριζαν 

ωστόσο την πρωταρχική ενότητα, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδέα του 
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θανάτου: «Σε καμιά περίπτωση, σε οποιαδήποτε χθόνια στιγμή, δεν μπορούσε να 

νοηθεί η ζωή χωρίς το θάνατο.. και μονάχα εκεί που εμφανίζεται το αρχαίο, μπορεί 

να προκύψει το νέο». Η επιστροφή στη γη μέσω της ταφής, καθώς και οι 

τελετουργίες πένθους που λάμβαναν χώρα σε υπόγειους χώρους, σε πολλές 

πρωτόγονες κοινωνίες, αποτελούσαν περίτρανες αποδείξεις της παραπάνω θέσης.
320

 Στο παρακάτω σχέδιο, που ανήκει στη σειρά Μυθολογία της Φύσης (1938) 

[εικ. 125], ο Masson είχε τοποθετήσει τη λεζάντα «Στην πηγή, η αγαπημένη 

γυναίκα…». Στο έργο αυτό, η γυναικεία φιγούρα παρουσιάζεται να έχει αφομοιωθεί 

από το γήινο στοιχείο: από το σπηλαιώδες  χάσμα στο κέντρο του σχεδίου, που φέρει 

τις αναλογίες μιας «κολπικής αβύσσου», ξεχύνεται ένας χείμαρρος νερού  που χαρίζει 

στη σύνθεση την αίσθηση της πρωταρχικής, σεξουαλικά απελευθερωμένης «ελώδους 

ζωής». Ένα είδος ποδιού φαίνεται να ξεκολλά από το βραχώδες σύνολο, ενώ το 

έδαφος είναι σπαρμένο από εξοχές με τη μορφή μαστών. Στην κορυφή της πηγής, 

βρίσκεται η μορφή μιας γυναίκας: τα μαλλιά της, όμοια με κισσούς ή ρίζες, 

αντανακλούν τη στενή σχέση που διατηρεί με τη γη, η λοφώδης-φουσκωμένη κοιλιά 

της υποδηλώνει το στοιχείο της γονιμότητας, ενώ η οριζόντια, «νεκρική» της στάση, 

λειτουργεί σαν υπενθύμιση της πανταχού παρουσίας του θανάτου. 
321

  

 Στο σχέδιο Μεταμόρφωση [εικ. 126], ο Masson εγκαθιστά έναν σαφή 

παραλληλισμό μεταξύ του μητρικού σώματος και της εικόνας ενός αρχέγονου 

σπηλαίου. Όπως γράφει η Mayayo: «Το έργο αναπαριστά μια σπηλαιώδη γυναίκα, η 

οποία, σύμφωνα με τον επαναλαμβανόμενο τύπο της μητριαρχικής μορφής, ανοίγει 

τους μηρούς της, αφήνοντας το φύλλο της να αποκαλυφθεί: στο εσωτερικό της 

μπορεί κανείς να δει το αποκαλυπτικό “μυρμήγκιασμα” της βιολογικής ζωής, την 

οδυνηρή αφύπνιση της χλωρίδας και των ορυκτών, τα σκοτεινά εντόσθια της Γης που 

αγωνίζονται να αναδυθούν. Μετατρεπόμενο σε πρωτόγονο χώρο, ένα υπέροχο χώρο 

μεταμόρφωσης, το φύλλο της γυναίκας μας μιλά για τον παρελθοντικό χρόνο, για τη 

σκοτεινή και ξεχασμένη εποχή όπου συνέβη, η μοναχική γέννηση της αρχαϊκής 

Γης».
322

 Σε ένα άλλο σχέδιο με τίτλο Ερωτική Γη [εικ. 127], ένα από τα πολλά έργα 

που ζωγράφισε ο Masson υπό τον ίδιο τίτλο, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με μια 

έντονη ατμόσφαιρα, όπου ανθρώπινα μέλη, γήινα και φυτικά στοιχεία, περιπλέκονται 

σε ένα οργασμικό σύνολο. Αντρικά χέρια θωπεύουν γυναικεία-γήινα σώματα, την 
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ώρα που ένα ηφαίστειο «εκσπερματώνει» λάβα στο βάθος, προκαλώντας ορμητικά 

κύματα. Στο πρώτο επίπεδο δεξιά, ένα «φαλλικό» φυτό γονιμοποιεί ένα άλλο, ενώ  

στα αριστερά το ξίφος ενός ταυρομάχου, καρφώνεται βίαια σε μια κολπική οπή στο 

έδαφος, που ματώνει. Γονιμοποιός και καταστροφικός ερωτισμός διαπλέκονται για 

ακόμη μια φορά, παρουσιάζοντας μια πιστή εικονογράφηση του κόσμου της 

πρωταρχικής ενότητας.
323

       

 Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο να προστεθεί στην εξίσωση κι ένα 

τρίτο σχέδιο απ’ τη σειρά των ερωτικών γαιών [εικ. 128]. Εκ πρώτης όψεως, η εικόνα 

ενός μυώδους άνδρα που πασχίζει να εισέλθει στη μήτρα μιας, φαραωνικών 

διαστάσεων, γήινης γυναίκας, απηχούν στα σχόλια του θεωρητικού της θρησκείας 

Mircea Eliade, αναφορικά με το κοινό μοτίβο της «Μητρικής Θεάς» σε διάφορες 

αρχαϊκές κοινωνίες: η συγχώνευση των εννοιών της καταστροφής και της 

δημιουργίας στη λατρεία της πρωταρχικής Μητέρας, συνοδευόταν από την 

πεποίθηση ότι ο θάνατος από μόνος του δεν αποτελούσε ένα οριστικό τέλος, μια 

απόλυτη εξαφάνιση, αλλά μια προσωρινή επανένταξη στη μήτρα της, ώστε, με τον 

ίδιο τρόπο που επαναλαμβανόταν ο κύκλος της βλάστησης, να προκύψει μια νέα ζωή. 

324
 Επίσης, η αντρική φιγούρα που πασχίζει να εισέλθει στο γήινο κόλπο, θυμίζει τη 

φιγούρα του Οιδίποδα από το ομώνυμο πίνακα [εικ. 129]. Εδώ ο τραγικός ήρωας, σε 

μια λιγότερο ευδιάκριτη κίνηση, τοποθετείται μπροστά από ένα «πέρασμα», που 

συνίσταται σε ένα κομμάτι σάρκας από τα πλευρά ενός ζώου, στην άκρη του οποίου 

διακρίνεται ένα γυναικείο κεφάλι. Στο βάθος δυο λόφοι, αναπαράγουν την όψη δυο 

μαστών.          

 Λαμβάνοντας υπόψη τον σχολιασμό που εκπονεί για αυτή τη σειρά έργων ο 

Clark V. Poling, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ομοιότητα της αντρικής φιγούρας στα 

δυο έργα δεν περιορίζεται μονάχα σε ένα άμεσο, εικονογραφικό επίπεδο, αλλά και σε 

ένα βαθύτερο, «ψυχολογικό», αν ειδωθεί υπό το φως της θεωρίας του Otto Rank για 

το Γενετήσιο Τραύμα (1924). Σύμφωνα με τα όσα έγραφε ο Γερμανός ψυχολόγος 

στην ομώνυμη μελέτη, ο αποχωρισμός από τη μήτρα κατά τη γέννα, βιωμένος ξανά 

κατά τη διαδικασία του απογαλακτισμού, αποτελούσε την πρωταρχική πηγή της 

ανθρώπινης αγωνίας, «καταδικάζοντας» το άτομο σε μια ισόβια τάση για επιστροφή 

σε αυτήν. Στο βιβλίο του Rank επίσης, η «λαχτάρα» για την επιστροφή στη μήτρα 

ταυτιζόταν με την  ταφή του νεκρού, την «επιστροφή του στη Γη»: «Τα βουνά, με τις 
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κοιλότητες, τις σπηλιές, και τα δάση τους (μαλλιά), νοούνται σαν μια τεράστια 

πρωταρχική μητέρα». Όπως εμφατικά σημειώνει ο Poling, θα ήταν μεγάλη 

παράλειψη να μη σημειωθεί η συνάφεια που φέρει αυτό το σχόλιο με το σχέδιο Δάσος 

[εικ. 130] του Masson, από τη σειρά Μυθολογία της Φύσης. 
325

  Ο Rank λοιπόν, 

αναφερόταν στη σημασία της μυθολογικής φιγούρας του Οιδίποδα, ως μια 

παραδειγματική επεξήγηση της επιθυμίας για επιστροφή στη μήτρα, «στο συμβολικό 

«σκοτάδι της αυτό-τύφλωσής του», πράγμα που δήλωνε ακόμα πιο χαρακτηριστικά 

και «η τελική  εξαφάνισή του διαμέσου ενός σχιστόλιθου στον Κάτω Κόσμο, η οποία 

εξέφραζε.. για ακόμα μια φορά την επιθυμία για επιστροφή στη μητέρα Γη». Για το 

ώριμο αρσενικό, η νίκη επί του γενετήσιου τραύματος κατέληγε σε μια αποφασιστική 

στροφή στο νόημα της έννοιας του γυναικείου: συγκεκριμένα σε μια αλλαγή της 

σημασίας των γυναικείων γεννητικών οργάνων, από ένα μέρος φόβου σε ένα τόπο 

σεξουαλικής απόλαυσης. Η σεξουαλική συνουσία αναπαριστούσε έτσι μια υπέρβαση 

της αγωνίας και μια υποκατάστατη επανάκτηση της πρωταρχικής αρμονίας, δηλαδή 

της ενδομήτριας κατάστασης. 
326

       

 Ο Poling συνεχίζει ότι, αν και δεν υιοθετούσε πλήρως την ορολογία του Rank, 

η σύλληψη του Jacques Lacan περί του γενετήσιου τραύματος, έφερε μια ξεκάθαρη 

ομοιότητα με αυτή του πρώτου. Χαρακτηριστική απόδειξη το γεγονός ότι και οι δύο 

παρέθεταν τον Bachofen και ανέφεραν την ταφή ως μια επιστροφή στη Γη/κόλπο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 ο Masson βρισκόταν σε στενή επαφή με τον Lacan, 

στον οποίο είχε αφιερώσει μάλιστα και τη συλλογή σχεδίων Ανατομία του Σύμπαντος 

μου (1939). Ο τελευταίος μάλιστα, είχε αγοράσει το σχέδιο με λεζάντα «Στην πηγή, η 

αγαπημένη γυναίκα…», πιθανότατα αναγνωρίζοντάς το ως μια οπτική μεταφορά της 

εν λόγω ψυχολογικής θεωρίας. Μια υποσημείωση του Masson επίσης στα σχέδια για 

την παραπάνω σειρά, έδειχνε ότι ήταν γνώστης του έργου του Rank.
327

  

 Ένα δεύτερο έργο του Masson που είχε αγοράσει ο Lacan, ήταν το έργο Το 

νήμα της Αριάδνης [εικ 131]. Στο κέντρο του πίνακα, οι μορφές της Αριάδνης και του 

Θησέα ενώνονται σε μια εκστατική μεταμόρφωση, σε μια «αναστόμωση», όπως πολύ 

εύστοχα γράφει η Florence de Mèredieu, σχετικά με τις παρόμοιες περιπλέξεις των 

γραμμών στα αυτόματα σχέδια του καλλιτέχνη 
328

, κάτω από το «άγρυπνο» μάτι ενός 
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μινώταυρου. Έχοντας ήδη σημειώσει τη φροϋδική αναλογία του μίτου της Αριάδνης 

με τον ομφάλιο λώρο, στην επεξεργασία του κρητικού μύθου από τους Rank-Lacan, η 

μορφή Θησέα αναπαριστούσε τον ήρωα που, έχοντας καταφέρει να εισέλθει και να 

βγει σώος και αβλαβής από το λαβύρινθο, είχε επιτύχει την υπέρβαση του γενετήσιου 

τραύματος, την αποδέσμευση από τη Μητέρα. Ο απειλητικός μινώταυρος στο κέντρο 

συμβόλιζε το φόβο «κατασπάραξης από το θηλυκό», με το οποίο ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένη η λαχτάρα για την επιστροφή στη μήτρα. Κατά τον Poling, αυτό 

ακριβώς το δίπολο εικονογραφεί ένα σχέδιο από τη σειρά Μυθολογία του Όντος [εικ. 

132]: μια μυώδης αντρική φιγούρα στο πρότυπο του Οιδίποδα, πασχίζει να εισέλθει 

μέσα από το «οδοντωτό αιδοίο» (vagina dentata) μιας ιδιόμορφης «θηλυκής 

κατασκευής», που παραπέμπει στις υβριδικές μίξεις ανθρώπων, επίπλων και εντόμων, 

που θα εξετάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το άνοιγμα στο έδαφος πίσω από 

την αντρική μορφή, που μιμείται ένα γυναικείο κόλπο, επιβεβαιώνει το νόημα του 

σχεδίου: το σεξουαλικό άγχος που πρέπει να υπερκεραστεί έτσι ώστε να καταφέρει το 

άτομο να επιτύχει την ψυχολογική ωρίμανση.
329

     

 Στην συνέντευξη που είχε δώσει στον Jean-Paul Clebert το 1971, κοντά στα 

σχόλιά του για την Αριάδνη και τον Λαβύρινθο, ο Masson υποστήριζε τα εξής: «Όσο 

αφορά τη γυναίκα, αυτή είναι η σωτηρία και η παγίδα [..] για ‘μένα η γυναίκα είναι η 

ουσία, δηλαδή αναπαριστά τη ζωή. Αναπαριστώντας τη ζωή, αναπαριστά 

αναγκαστικά και το θάνατο. Σε αυτή την πτυχή εδράζεται η λογική μου· και ο 

άνθρωπος λοιπόν "ρίχνεται" έξω από τη γυναίκα που κατοικεί».
330

 Δεδομένης της 

οικειότητας του Masson με το έργο του Nietzsche, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, 

συνώνυμο της «επούλωσης» του πρωταρχικού τραύματος, έπαιρνε τη μορφή της 

αυτό-υπέρβασης που πρέσβευε ο Ζαρατούστρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το παραπάνω 

σχέδιο από τη Μυθολογία του Όντος, είχε ως λεζάντα τη φράση: «Βγαίνεις από το 

περίβλημα, γίνεσαι ο θεός που χορεύει».
331

 Αναφορικά με ένα άλλο σχέδιο από την 

ίδια σειρά, με υπότιτλο «Αυτός ο μοναχικός αετός είσαι εσύ, παρατημένος στην 

άβυσσο του τίποτα» [εικ. 133], από τη σειρά «Μυθολογία του Όντος», ο Poling 

σημειώνει: «Εδώ η φιγούρα του Ζαρατούστρα επικάθεται σε μια βουνοκορφή, με το 

πάνω μέρος της να μεταμορφώνεται στο κεφάλι και τα φτερά του περήφανου 
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συμβόλου της, του αετού, ο οποίος αγκαλιάζει γενναία “το τρόμο του πνεύματος” 

καθώς ατενίζει την άβυσσο [..] Αυτό το μοτίβο προτάσσει την εικόνα του 

Ζαρατούστρα στο έπακρο: "Όπως το δέντρο έτσι και ο άντρας. Όσο περισσότερο 

φιλοδοξεί να αγγίξει το ύψος και το φως, τόσο περισσότερο τον τραβούν προς τη Γη, 

προς τα κάτω στο σκοτάδι, στο βάθος – στο κακό"».
332

     

 Στο βάθος της εικόνας, μια γυναικεία μορφή - «λαβυρινθικό κατασκεύασμα» - 

ανάλογη με αυτή στο δεξί κάτω άκρο του σχεδίου Το όνειρο της Αριάδνης [εικ. 134], 

στέκει με ανοιχτά τα πόδια, υπενθυμίζοντας ότι η υπέρβαση του ανθρώπου-αετού 

περνά «μέσα από τα σκέλια της». Ο Masson σχολίαζε το τελευταίο σχέδιο ως εξής: 

«Υπάρχει ένα κέντρο ναι. Η έξοδος είναι ο Θάνατος. Είναι ο Μινώταυρος. Ξεκινά 

από την Αριάδνη, που έχει τα πόδια ανοιχτά. Το φύλλο της λειτουργεί σαν είσοδος· 

στο κέντρο νιώθει κανείς ότι βρίσκεται, εμφανώς, ένας χώρος πάλης, ενώ στο τέλος, 

η έξοδος είναι μπλοκαρισμένη από το Μινώταυρο».
333

  Επιστρέφοντας στο σχέδιο με 

αρ. 133, η μακρά απόσταση που χωρίζει το άτομο-αετό από τη γυναίκα-λαβύρινθο, 

υποδηλώνει το φόβο της οριστικής αποκοπής από το αντικείμενο της επιθυμίας του 

(το κόλπο της Μητέρας-Γης), καθώς έτσι θα οδηγούνταν στην «άβυσσο του τίποτα» 

της αυτονομίας-ανεξαρτησίας. Πρόκειται για το τίμημα που απαιτούσε η προσωπική 

ανάπτυξη, γεγονός που θα εικονιζόταν αργότερα στη σειρά «κρανιακές πόλεις» του 

Masson: ο εαυτός, σαν απομονωμένο κάστρο σε μια αχανή έρημο [εικ. 135]. 
334

 

     

*** 

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση που ξεδιπλώνει παραπάνω ο Poling, γι’ αυτά τα 

«μητριαρχικά» τοπία τoυ Masson, υιοθετώντας τις θεωρίες των Rank, Lacan και 

Freud, βρίσκεται σε φαινομενική σύμπνοια με την αντίστοιχη του Foster, αναφορικά 

με την προέλευση και την διαχείριση των ψυχικών τραυμάτων. Όπως αναφέρθηκε 

στην εισαγωγή, ο Foster τείνει να «διαβάσει» έναν από τους όρους-κλειδιά του 

σουρρεαλισμού - το «θαυμαστό» - μέσα από το φίλτρο της φροϋδικής ψυχολογίας. 

Για να κατανοηθεί ωστόσο η ανάγνωση αυτή του Foster πρέπει πρώτα να 

παρουσιαστεί μια γενικότερη επισκόπηση της έννοιας. Στο, πρόσφατα εκδοθέν, 

συλλογικό έργο Surrealism: Key Concepts (2015), οι Joyce Suechun Cheng και 
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Michael Richardson, παραθέτουν μια αρκετά συμπυκνωμένη διαπραγμάτευση του 

περιεχομένου και της σημασίας του όρου. Μεταξύ άλλων γράφουν: «Επειδή το 

φαινόμενο του σουρεαλιστικού θαυμαστού είναι ένα φαινόμενο εμφάνισης παρά 

απόκρυψης, σχετίζεται, χωρίς να αποτελεί συνώνυμο, με τις θεωρίες του φανταστικού 

και του μυστηρίου. Όπως γράφει το 1962 ο Breton, στην εισαγωγή για το κείμενο του 

Pierre Mabille "Μirroir du merveilleux", "τίποτα δεν ορίζει [το θαυμαστό] καλύτερα 

από την τοποθέτησή του σε αντίθεση με το φανταστικό. Το φανταστικό σχεδόν πάντα 

πέφτει κάτω από την αρχή της ασήμαντης μυθοπλασίας, ενώ το θαυμαστό φωτίζει το 

τελευταίο άκρο της ζωτικής κίνησης και αγκαλιάζει ολόκληρο το συναισθηματικό 

βασίλειο". Έτσι, το νόημα του θαυμαστού δεν εντοπίζεται στο όριο της παρέκκλισης 

από την πραγματικότητα, αλλά στο βαθμό της αντιληπτικής και συναισθηματικής 

έντασης που εμπεριέχει.» 
335

        

 Παράλληλα με τη διαπίστωση ότι το θαυμαστό αποτελεί κάτι που 

αποκαλύπτεται, προσδιορίζεται επίσης ότι «δεν είναι μια συνεχής ουσία ή υπόσταση, 

αλλά μια χρονική εμπειρία». Το θαυμαστό συνιστά μια αποκάλυψη ολίγων λεπτών, 

ένα περιορισμένο χρονικά βίωμα: «Δεν θα αποτελούσε έκπληξη επίσης αν ο Breton 

έδινε έμφαση στην σημασία μιας ιστορικοποίησης του θαυμαστού, όπως είχε κάνει 

στο πρώτο Μανιφέστο: "Το θαυμαστό δεν είναι το ίδιο σε κάθε περίοδο της ιστορίας: 

Συμμερίζεται με κάποιο σκοτεινό τρόπο μια γενική αποκάλυψη, της οποίας τα 

θραύσματα μονάχα, καταλήγουν σε μας: είναι τα ρομαντικά ερείπια, το σύγχρονο 

mannequin ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο, που μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη 

ευαισθησία για μια χρονική περίοδο. Το σουρεαλιστικό θαυμαστό λοιπόν, για να το 

θέσουμε απλά, έχει ημερομηνία λήξης. Λαμβάνοντας χώρα στο χρόνο και 

παράγοντας ένα εφήμερο αποτέλεσμα, το θαυμαστό είναι πάντοτε τώρα, γεγονός από 

το οποίο προκύπτει ότι θαυμαστό του παρελθόντος - ακόμα και του άμεσου 

παρελθόντος - μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή των ερειπίων.» 
336

  

 Το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό, ωστόσο, που αποδίδουν οι δυο συγγραφείς 

στο θαυμαστό, είναι ότι προσδιορίζει μια αισθαντικότητα που ο σουρεαλισμός ήταν σε 

προνομιακή θέση θεωρητικοποιήσει.
337

 Προφανώς οι Cheng και Richardson 

ασπάζονται εδώ την θέση του Kadri, ο οποίος μάλιστα επιμελείται στο εν λόγω έργο, 
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μαζί με τους Fijalkowski και Richardson, το λήμμα-όρο της σουρεαλιστικής 

αντικειμενικής τύχης. Στην μελέτη του ο Kadri καταγίνεται εκτενώς με το να 

καταδείξει το πώς η επιθυμία του Breton να συμφιλιώσει την «ανθρώπινη» με την 

«φυσική αναγκαιότητα», ορίζεται μέσα στο πλαίσιο του φιλοσοφικού πεσιμισμού του 

Nietzsche. Υπό αυτήν την έννοια, «διαβάζει» με την σειρά του, την έννοια της 

σουρεαλιστικής αντικειμενικής τύχης, μέσα από το πρίσμα των νιτσεϊκών όρων της 

αιώνιας επιστροφής και του amor fati.       

 Όσο αφορά την ιδέα της αιώνιας επιστροφής, ο φιλοσοφικός πεσιμισμός, 

υπαγορεύει ότι η διαδικασία της επαναξιολόγησης των αξιών εμπλέκει αναγκαστικά 

όλες τις βαθμίδες του χρόνου (παρελθόν, παρόν και μέλλον) καθότι οποιοδήποτε 

«τώρα», οποιαδήποτε αξία είναι επενδυόμενη σε ένα τωρινό συμβάν, αξιολογείται με 

βάση «άλματα» στο χρόνο. Η ουσία οποιουδήποτε γεγονότος, οποιασδήποτε αξίας, 

κρίνεται με βάση την θέση που έχει στην εκάστοτε χρονική στιγμή: «Η αποδοχή της 

αιωνίας επιστροφής τελικώς, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την επιβεβαίωση 

όλων των γεγονότων του κόσμου, δεδομένης της πρότασης ότι όλα 

αλληλοσυνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν τους ανθρώπους αυτό που είναι. 

Η ουσιώδης διασύνδεση είχε ήδη υπονοηθεί από την απορρύθμιση του υποκειμένου 

και την υποβάθμιση των πραγμάτων στο σύνολο των εντυπώσεών τους. Η αιώνια 

επιστροφή έχει περισσότερο να κάνει με την αίσθηση ότι, λόγω της άπειρης 

διαιρετότητας του χρόνου, τα γεγονότα της ζωής τα ίδια δεν έχουν εξ’ αρχής 

πραγματικές ιδιότητες. Η επικύρωση της ζωής κάποιου θα έπρεπε να εμπεριέχει, όχι 

μόνο την ενθύμηση των βασικών συμβάντων της, αλλά κάθε πιθανό τρόπο με τον 

οποίο αυτά τα συμβάντα μπορούν να ερμηνευτούν και να αξιολογηθούν.» 
338

 

 Ο Kadri επισημαίνει ορθά ότι η έτερη νιτσεϊκή ιδέα του amor fati, με την 

οποία παροτρύνει το άτομο να «αγαπήσει την μοίρα του», δεν αφορά μια απλή, 

μοιρολατρική αποδοχή της πορείας της ζωής του ατόμου, αλλά αποτελεί ενεργό 

συστατικό της διαδικασίας του φιλοσοφικού πεσιμισμού: το άτομο καλείται να 

«αγκαλιάσει» τον παρόν και παρελθόν σαν ένα «υλικό» για μετέπειτα 

επαναξιολογήσεις. Στοιχεία του παρελθόντος που τη μια δεδομένη στιγμή 

θεωρούνται απορριπτέα, την επόμενη είναι πιθανό να αποτελέσουν την επιβεβαίωση 

μιας καινούργιας αξιολόγησης. Έτσι, τo amor fati αποτελεί την «υπέρτατη 

επιβεβαίωση του φιλοσοφικού πεσιμισμού», στο βαθμό που ενεργοποιεί μια 
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διαδικασία επαναξιολογήσεων: «έχοντας καταλήξει στο τι μπορεί να είναι αναγκαίο, 

στρέφεται σε μια προηγούμενη αίσθηση της ταυτότητας κάποιου, και επιθυμεί να της 

αλλάξει την πορεία. Μακριά από το να είναι ένα τέλος, το amor fati, συνιστά το 

πρώτο σημείο αναγνώρισης της ταυτότητας κάποιου, σαν να είναι ένας Άλλος: ως η 

εκδήλωση μιας ερμηνευμένης αισθαντικότητας, καθώς οδηγείται να δράσει, 

μορφοποιημένη έτσι ώστε, να αποδεχτεί αλλά και να ενσωματώσει ενεργά νέες αξίες 

- στην πραγματικότητα να τις δημιουργήσει.». Βλέπει κανείς εύλογα εδώ να 

διαφαίνεται πίσω από το λέξεις το γνωστό ρητό του Rimbaud, «το Εγώ είναι ο 

Άλλος». Η αντικειμενική τύχη και το amor fati ταυτίζονται λοιπόν στη βάση του ότι 

εμπλέκουν το υποκείμενο σε μια ενεργή επαναξιολόγηση των αξιών: 

Ο τρόπος με τον οποίο το amor fati δρα ως μια εμφάνιση της επιθυμίας, μπορεί, 

σε ένα υψηλότερο βαθμό, να κατανοηθεί από την σχέση του - και πιθανώς να θεωρηθεί 

ως μια προγενέστερη μορφή της - με την σουρεαλιστική σύλληψη της "αντικειμενικής 

τύχης". [..] Αλλά εδώ, αυτό που είναι σημαντικό είναι η εξήγηση που ο Breton δίνει 

στην συνέντευξή του με το Andre Parinaud: "φιλοσοφικά, η αντικειμενική τύχη, η 

οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον γεωμετρικό χώρο αυτών των συμπτώσεων 

- φαίνεται να συγκροτεί τον κόμπο εκείνο, που για ‘μένα ήταν το πρόβλημα των 

προβλημάτων. Προσπαθούσα να ξεκαθαρίσω τις σχέσεις ανάμεσα στην "φυσική 

αναγκαιότητα" και την "ανθρώπινη αναγκαιότητα" και συσχετιστικά μεταξύ 

αναγκαιότητας και ελευθερίας". Υπό αυτήν την αίσθηση, ότι υπάρχουν δηλαδή, στην 

πραγματικότητα, δυο μορφές αναγκαιότητας μέσα στην τύχη - που ο Nietzsche 

υποστήριξε ότι "καθοδηγεί το χέρι μας" - το amor fati, ενώ επιβεβαιώνει την 

διαδικασία του πεσιμισμού, ανακηρύσσει επίσης την είσοδο σε μια νέα διαδικασία, 

ενεργούς επεξεργασίας των αξιών, ώστε να εκτοπίσουμε την ταυτότητα. Η "φυσική 

αναγκαιότητα" μπορεί να ειδωθεί σαν τα βασικά γεγονότα και συμβάντα της 

φαινομενικής εμπειρίας. Η «ανθρώπινη αναγκαιότητα», επρόκειτο με τη σειρά της να 

είναι αυτό που αναγνωρίζουμε από αυτή την εμπειρία - δηλαδή, όχι μόνο η δικιά μας 

αίσθηση αυτής, αλλά και αυτό με το οποίο στην πραγματικότητα ταυτιζόμαστε και 

υιοθετούμε συνειδητά, ως μέρος της ταυτότητας μας.  
339

 

Η σουρεαλιστική πρακτική επιβάλλει μια ενεργή συμμετοχή, μια 

«συνάντηση» με την πραγματικότητα, έτσι ώστε κάθε συμβάν,  δεν παραμένει ένα 
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αδιάφορο γεγονός, αλλά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εμφάνιση, και κατ’ 

επέκταση την επεξεργασία των αξιών. Η «ανθρώπινη αναγκαιότητα», η επιθυμία, 

ανάγεται έτσι σαν ένας ενεργητικός, καθοριστικός παράγοντας δράσης, που δεν 

αποδέχεται απλώς τη μοίρα-τυχη, αλλά την «παράγει», την καθιστά ένα ενεργό πεδίο 

πάλης. Στο ίδιο συμπέρασμα ακριβώς φαίνεται να καταλήγει και ο Eburne, όταν 

περιγράφει την αντιπαράθεση της σουρεαλιστικής επιστημολογίας με αυτή του 

θετικισμού, με τους όρους της παραγωγής «τυχαίων συναντήσεων». Το πρώτο 

κεφάλαιο της μελέτης τους αφιερώνεται στο να αναδείξει ότι, πίσω από τη σαγήνη 

που ασκούσαν οι αστυνομικές ιστορίες του λεγομένου «κλειστού δωματίου» στη 

σουρεαλιστική ομάδα, διαφαινόταν μια επιθυμία να σμιλευτεί μια ξεχωριστή 

επιστημολογία του σουρεαλισμού, σε αντιπαράθεση με αυτή του νατουραλισμού και 

του θετικισμού.
340

         

 Ο Eburne παραθέτει συγκεκριμένα το γεγονός της οικειοποίησης μιας φράσης 

από το μυθιστόρημα του Gaston Leroux, με τίτλο Το μυστήριο του κίτρινου δωματίου 

(1907), που στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αφήγησης παρουσιαζόταν ως 

ενοχοποιητικό στοιχείο (υπό τη μορφή μιας φράσης γραμμένης σε ένα μισοκαμένο 
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 Ο Eburne αναφέρεται στην «επιστημολογική στροφή» που σήμανε, για τον Breton, η εφεύρεση της 

φωτογραφίας τον 19
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 αιώνα, καθώς και το πώς αυτή χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες μιας 

εγκληματολογικής έρευνας,. Αναλυτικότερα, ο Breton ισχυρίζοταν ότι η εφευρεση της φωτογραφίας 

επέφερε ένα «δολοφονικό χτύπημα» στον θετικισμό και τον νατουραλισμό, ως αξιόπιστα μέσα 

διαλεύκανσης της ανθρώπινης εμπειρίας (μέσω των μιμητικών μορφών έκφρασης), ακριβώς επειδή  

αποκάλυπτε τα ερμηνευτικά τους όρια: η αναπαραγωγή μη επιθυμητών λεπτομερειών της 

πραγματικότητας, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανούσιους συσχετικούς, πρόδιδε την ένδεια τους 

ως τρόπους ερμηνείας του συνολικού «φαινομένου της ζωής». Παρόμοια με τον Breton, ο Aragon, 

επιτιθέμενος στους οπαδούς του Auguste Comte και του Immanuel Kant, o ισχυριζόταν ότι 

οποιαδήποτε «"ντροπιαστική" προσπάθεια να απαλλαγούν από τις αναπαραστάσεις, έτσι ώστε να 

αγγίξουν το [καντιανό] "νοούμενο", απλά αντικαθιστά μια ομάδα stock εικόνων, με μια άλλη: η 

ανοιχτή προσήλωση του θετικισμού σε ένα ντετερμινιστικό φυσικό νόμο, αντικαθίσταται τώρα, από 

ένα υπερβατικό πυρήνα πραγματικότητας - το νοούμενο - το οποίο μπορεί να κατανοηθεί και να 

αναπαρασταθεί μόνο διαμέσου, εκ των προτέρων επινοημένων, δομών γνώσης. "Τίποτα" συνεχίζει ο 

Aragon, "δεν πρόκειται να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν την αληθινή φύση του 

πραγματικού: ότι είναι μια σχέση όπως κάθε άλλο πράγμα, ότι η ουσία των πραγμάτων δεν είναι με 

κανένα τρόπο δεμένη στην πραγματικότητά τους, ότι υπάρχουν σχέσεις κι άλλες, πέρα από αυτές του 

πραγματικού, που το μυαλό μπορεί να αγγίξει, κι αυτές αφορούν κυρίως την τύχη, την ψευδαίσθηση, 

το φανταστικό, το όνειρο". Πάντα κατά τον Eburne, αυτές ακριβώς τις θέσεις ασπαζόταν, ως σύνολο, η 

σουρεαλιστική ομάδα (τουλάχιστον έως τους πρώτους κλυδωνισμούς γύρω στο 1925), προσθέτοντας 

στην «επιστημολογική δολοφονία» από μέρος της φωτογραφίας, και την εφεύρεση του αυτοματισμού: 

«Οι δίδυμες εφευρέσεις έφεραν την επανάσταση όχι μόνο στην αναπαράσταση, αλλά και στην γνώση 

την ίδια, στο βαθμό που κατέστησαν πιθανή την αναγνώριση ότι οι μορφές της αιτιότητας που 

μορφοποιούσαν την εμπειρία, δεν ήταν αναπόφευκτες, υπερβατικές δυνάμεις της φύσης, αλλά 

ιστορικά προϊόντα, συμπυκνώσεις της ανθρώπινης θέλησης, των οποίων η δύναμη καθορισμού 

εκδηλωνόταν μέσα από την πράξη της αναπαράστασης». Jonathan P. Eburne, ό.π., σελ. 18-48 
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κομμάτι χαρτί, του οποίου ο κάτοχος [ο δημοσιογράφος-ρεπόρτερ Joseph 

Rouletabille, πρωταγωνιστής πολλών έργων του Leroux] δεν γνώριζε το νόημα, αλλά 

διασκέδαζε με την δύναμη που του έδινε να φέρνει σε σύγχυση τα άτομα, στα οποία 

την απεύθυνε) ως σύνθημα που τυπώθηκε σε διάφορα «τρικάκια», τα λεγόμενα 

«papillon». Τα χαρτάκια αυτά εκτοξευτήκαν στους δρόμους του Παρισιού, ενώ 

γράφτηκαν επίσης με μπογιά, σε διάφορους τοίχους της πόλης, ομοίως με τα 

σύγχρονα graffiti, υπό την καθοδήγηση του Γραφείου Σουρεαλιστικών Ερευνών 

(Bureau de recherches surréalistes, 1924-1925). 
341

      

 Με αφορμή αυτό το παράδειγμα ο Eburne γράφει: «Ο Breton είχε υποδείξει 

αυτή την κατεύθυνση για την σουρεαλιστική πρακτική ήδη από το 1920, στον ορισμό 

του για την εξάλειψη από μεριάς του Dada της "πίστης σε ένα απόλυτο χώρο και 

χρόνο", στο άρθρο του για τον Max Ernst: "Αυτό που διατηρεί την προσοχή του 

Dada", γράφει, είναι η "θαυμαστή του ικανότητα να αγγίζει - χωρίς να αφήνει το 

πεδίο της προσωπικής μας εμπειρίας - δυο διαφορετικές πραγματικότητες και να της 

φέρνει μαζί ώστε να δημιουργεί μια σπίθα.... και, με το να αφαιρεί τα δικά μας 

συστήματα αναφοράς, με το να μας αποπροσανατολίζει μέσα στις δικές μας 

αναμνήσεις". Αν και αυτός ο ορισμός του παρισινού Dada, που ο Breton αργότερα 

οικειοποιήθηκε για τον σουρεαλισμό, έχει συχνά αναγνωστεί (ακόμα κι από τον Ernst 

τον ίδιο), σαν μια περιγραφή της τεχνικής του κολάζ του Ernst, τα λόγια του Breton 

προσφέρουν μια πιο ευρεία θεωρία της σουρεαλιστικής γνώσης σαν ένα είδος 

συνάντησης. Τα σουρεαλιστικά papillons, είχαν σχεδιαστεί για να υπηρετήσουν σαν 

ένα ανεξίτηλο κατάλοιπο αυτής της συνάντησης, σαν την υλική μορφή της 

σουρεαλιστικής φανταστικής μεταμόρφωσης των τοίχων του Παρισιού σε χώρους για 

παρόμοιες συναντήσεις.» 
342

        

 Ο Eburne φέρνει επίσης ως επιπλέον απόδειξη της υιοθετησης μιας θεωρίας 

περί της «σουρεαλιστικής γνώσης σαν ένα προιόν συνάντησης» και την 

συμπερίληψη, στο Πρώτο Μανιφέστο του Σουρεαλισμού, από μεριάς του Breton, μιας 

αναφοράς στην αστυνομική ιστορία του G. K. Chesterton, με τίτλο Ο μπλε σταυρός 

(1910): «Κάποιος μου είπε ότι είχε διαβάσει ένα βιβλίο του G. K. Chesterton, σχετικά 

με ένα ντεντέκτιβ, ο οποίος, με σκοπό να εντοπίσει κάποιον που έψαχνε σε μια 

συγκεκριμένη πόλη, απλά διέτρεχε, από την στέγη ως το κελάρι, οποιαδήποτε σπίτι 

του έμοιαζε αλλόκοτο εξωτερικά, χωρίς τη γνώση της παραμικρής λεπτομέρειας. Το 
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σύστημα έμοιαζε καλό όσο και οποιαδήποτε άλλο». Ο Breton εδώ, κατά τον Eburne, 

υπερασπίζεται τις ιδιάζουσες τεχνικές του ντετέκτιβ Aristide Valentin, ακριβώς γιατί 

προσέφερε το καλύτερο δυνατό μέσο για την έξοδο από το «κλειστό δωμάτιο του 

θετικισμού»: μια ενεργή πρόκληση της τυχαίων συναντήσεων, ανάλογη με το να 

«ανοίγεις πόρτες στην τύχη»: «Η αστυνομική ιστορία του Chesterton έτσι προσθέτει 

μια παραπέρα διάσταση στο πολικό αστέρα της φράσης του Rouletabille, με το να 

περιγράφει ένα ολόκληρο σύστημα, μια κοσμολογία ακόμα, για την παραγωγή 

ευκαιριών. [..] Περισσότερο από μια απλή δοξολογία της τυχαίας ευκαιρίας, η 

μέθοδος αυτή εγγράφει τα συμπτώματα, τόσο του "αλλού" όσο και του "άγνωστου", 

που ομοίως θα μορφοποιούσαν την βάση της σουρεαλιστικής επιστημολογίας, καθώς 

και την αντιθετική της σχέση με τον θετικισμό (τον οποίο φιλοδοξούσε να ξεπεράσει, 

η αναδείξει ως παράλογο).» 
343

       

 Υπό όλο αυτό το σκεπτικό λοιπόν, το θαυμαστό, δεν συνοψίζει παρά μονάχα 

τη στιγμή αυτής της τυχαίας ευκαιρίας, αυτής της «συνάντησης». Την περιορισμένη, 

χρονικά, αποκάλυψη, όπου η ευκαιρία, η αντικειμενική τύχη «παράγεται», καθώς το 

υποκείμενο έχει κατευθύνει την δράση, οργανώνοντας ένα συγκεκριμένο είδος 

αισθαντικότητας προς τον κόσμο, έτσι ώστε να «πέσει πάνω της», να την κάνει να 

αποκαλυφθεί. Όπως γράφει ο Kadri: «Ο σουρεαλισμός δεν είχε κανένα ενδιαφέρον 

για τα πράγματα. Υποστήριξε ότι μοναχά το θαυμαστό είναι όμορφο. Στο βαθμό που 

το θαυμαστό ήταν η αίσθηση της αξίας, η αίσθηση της έγερσης νέων πιθανοτήτων για 

αξιολόγηση, προερχόμενες από την σύγκρουση τυχαίων συμβάντων και 

συναντήσεων, αναδεικνύεται μια πιθανότητα για αισθητικοποίηση, που δεν 

αντικαθιστούσε την ηθική, αλλά συγκεκριμένα την εγκαθιστούσε μακριά από 

λανθασμένα ηθικά και υλικά επίπεδα. Η δι-υποκειμενική διάσταση της εμπειρίας, 

στην οποία βασίζονται οι ηθικές σχέσεις, θα πρέπει έτσι να γίνεται κατανοητή σε ένα 

καθαρά αισθητικό επίπεδο».
344
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 Η ίδια θέση επιβεβαιώνεται και σε ένα άλλο σημείο: «Όπως ο Breton, έτσι και ο Nietzsche αρνείται 
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 Στο κεφάλαιο της μελέτη του, όπου γίνεται λόγος για το ζήτημα της 

αντικειμενικής τύχης 
345

, ο Peter Bürger φαίνεται να καταλήγει κοντά σε ορισμένα 

παρόμοιες διαπιστώσεις: «Οι σουρεαλιστές δεν κατασκευάζουν βέβαια την 

σύμπτωση, ωστόσο αποδίδουν αυξημένη προσοχή σε οτιδήποτε βρίσκεται εκτός 

πιθανών προσδοκιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταγράψουν "συμπτώσεις" 

οι οποίες λόγω της ασημαντότητας τους (δηλ. της ασυμφωνίας με τις κυρίαρχες 

σκέψεις του εν λόγω ατόμου) διαφεύγουν από τους υπολοίπους [..] Η ανακάλυψη του 

θαυμαστού στην καθημερινότητα συνιστά χωρίς αμφιβολία εμπλουτισμό των 

δυνατοτήτων εμπειρίας του "ανθρώπου της μεγαλούπολης", ωστόσο είναι 

συνδεδεμένη με έναν τύπο συμπεριφοράς ο οποίος παραιτείται από τη σκοποθεσία, 

χάριν μιας ολόπλευρης δεκτικότητας σε εντυπώσεις. Παρ’ όλα αυτά οι σουρεαλιστές 

δεν αρκούνται σε κάτι τέτοιο, αλλά προσπαθούν να προκαλέσουν το αντίθετο».
 346

 

 Παρόλο που ο Bürger καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα, όσο αφορά 

την «ιδεολογία» της σουρεαλιστικής σύμπτωσης-συνάντησης, χαρακτηρίζοντάς της 

ως «παραίτηση του (αστικού) υποκειμένου», νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκλιση 

απόψεων με την θεώρηση του Kadri, όσο αφορά το ζήτημα της γνώσης, ως προϊόν 

της άμεσης (επι)κοινωνίας: «Το ιδεολογικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύουν οι σουρεαλιστές την κατηγορία της σύμπτωσης, δεν βρίσκεται ωστόσο 

στην προσπάθεια να κυριαρχήσουν στο απίθανο, αλλά στην τάση να θέλουν να 

διακρίνουν κάτι σαν ένα αντικειμενικά δοσμένο νόημα, Η απόδοση νοήματος στη 

σύμπτωση αποτελεί πάντοτε έργο ατόμων ή ομάδων· δεν υπάρχει νόημα 

αποσπασμένο από το πλαίσιο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Για τους σουρεαλιστές 

ωστόσο, περιέχεται νόημα στις τυχαίες συναντήσεις πραγμάτων ή συμβάντων, τις 

οποίες καταχωρούν ως "αντικειμενικές συμπτώσεις"».
347

 Στο πλαίσιο του 

φιλοσοφικού πεσιμισμού, θα έπρεπε αναγκαστικά να προσθέσουμε ότι το συγκριμένο 

«νόημα» των συμπτώσεων, οι νέες αξίες που παράγονται, δεν διεκδικούν μια 

καθολική/διαχρονική ισχύ, αλλά αποτελούν, με τη σειρά τους, το υλικό μετέπειτα 

επαναξιολογήσεων.      

                                                                                                                                                                      
γεγονότων, όχι με κάποιο εξιδανικευμένο, ή αποσυνδεδεμένο [από την πραγματικότητα] τρόπο, αλλά 

στην συνεχιζόμενη σχέση τους με τη ζωή». Raihan Kadri, ό.π., σελ. 44 
345

 Στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου, ο όρος hazard objectif, αποδίδεται ως αντικειμενική 

σύμπτωση, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει με τη σειρά του, όλη την παραπάνω 

επιχειρηματολογία 
346

 Peter Bürger, ό.π., σελ. 138-144 
347

  Ό.π. 
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*** 

Σε ένα άλλο επίπεδο, στο τελευταίο κεφάλαιό της μελέτης του επίσης, o Kadri 

επεξηγεί περαιτέρω, κάτι που έχει αναφερθεί πρωτύτερα: το ότι αυτή η διαδικασία 

της συνεχομένης επαναξιολόγησης των αξιών και της ενσωμάτωσης νέων 

προοπτικών, διαμέσου ενός «μηχανισμού παραγωγής τυχαίων συναντήσεων», 

εμπλέκει και το ίδιο το υλικό σώμα του υποκειμένου. Ο Nietzsche, με μια άλλη 

διατύπωση, είχε περιγράψει τη διαδικασία της αυτό-ολοκλήρωσης, της διαρκούς 

εξέλιξης του υποκειμένου, ως μια αέναη προσπάθεια του "να δεις πέρα από τη δική 

σου γωνία". Αυτή η δική μας «γωνία», αφορά πρώτα και κύρια το σώμα το ίδιο: «Ο 

Nietzsche φαίνεται να προτείνει ότι σε ένα πρώτο επίπεδο, το σώμα είναι μια 

υπόσταση που ορίζεται από φυσικές δυνάμεις, αλλά, όντας υλικό, [βρίσκεται 

παράλληλα] σε μια συνεχόμενη μεταμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να 

υποστασιοποιηθεί. Έτσι, το σώμα το ίδιο αποτελεί αντικείμενο προς ερμηνεία - 

ακόμα και αν αυτό ισούται ισοδύναμα, με το να είναι πάντα αντικείμενο 

παρανοήσεων, σε σχέση με αυτό που μπορεί να θεωρείται ως "αληθινή" υλική 

κατάσταση. Ωστόσο, αν οι ερμηνείες, όπως και να 'χει, παράγονται από την δικιά μας 

γωνία,  από την οπτική του σώματος του ίδιου, το σώμα, σε ένα άλλο επίπεδο, μπορεί 

να νοηθεί σαν μια μεγαλύτερη μεταφορά, προοριζόμενη να αναπαραστήσει την 

ολότητα των καταστάσεων και των αισθήσεων του σώματος, καθώς συναυξάνονται 

σε αυτό που εξελίσσεται σε ερμηνεία. Σε αυτό το επίπεδο, το σώμα είναι προοπτική, 

το βασικό θεμέλιο για την διαδικασία της ερμηνείας.» 
348

    

 Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, κρίνεται κατάλληλη η επιστροφή στη διμερή 

διερώτηση, το περίγραμμα της οποίας είχε σκιαγραφηθεί στο πρώτο κεφάλαιο: το 

πώς η κινηματογραφική θεωρία του Artaud, μπορεί να αποτελέσει μια αναλογία της, 

από μεριάς Masson, αναζήτησης ενός δυναμισμού, ενάντια στην ιδέα της fixité στην 

σουρεαλιστική ζωγραφική. Ο Kadri γράφει: «Από μια άποψη, διαβασμένα ως έχουν, 

τα μη κινηματογραφημένα σενάρια του Artaud, εγείρουν την ίδια κριτική που ο 

Morise έκανε στην σουρεαλιστική ζωγραφική - ότι "οι εικόνες είναι σουρεαλιστικές, 

αλλά η έκφρασή τους όχι". Το γραμμένο σενάριο δεν ήταν ικανό να αιχμαλωτίσει 

αληθινά την διαδοχή των εικόνων, την σωματικότητα της πράξης και της 

χειρονομίας, που προορίζονταν να εκφράσουν – όντας ικανά να το κάνουν μονάχα 

μέσω της κινηματογραφικής παραγωγής τους [..] Ωστόσο, πιστεύω ότι αν πάμε πίσω 
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στην θεωρεία του Artaud για το σινεμά και προσπαθήσουμε να την διαβάσουμε στο 

συνολικό της σχέδιο για τον σουρεαλισμό, την άνοιξη του 1925, είναι πιθανό να 

καταλήξουμε σε μια καθαρή εικόνα του πως διαπραγματεύτηκε το πρόβλημα της 

εικόνας και της αναπαράστασης»       

 Θεωρώ ότι μια κινηματογραφική υλοποίηση των σεναρίων του Artaud, θα 

συγγένευε με το έργο του Masson (τόσο το «αυτοματιστικό» όσο και το περισσότερο 

«στατικό») δεδομένης της ιδέας-έννοιας που απαντάται πολλάκις στα γραπτά του 

Masson: αυτή της μεταμόρφωσης [εικ. 136] - ένα από τα μέσα με τα οποία 

εκδηλώνεται το ρομαντικό humor, σύμφωνα με τα λόγια του Masson - η οποία αφορά 

μια μεταλλαγή της υποκειμενικότητας στο επίπεδο του σώματος, με την παραγωγή 

υβριδίων.
349

 Υπό αυτή την λογική, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα σώμα σαν 

αισθαντικότητα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφει ο Kadri, μια πιθανή 

μεταφορά των σεναρίων του Artaud στην κινηματογραφική φόρμα: «αυτό που 

εντοπίζουμε είναι το σώμα σαν αισθαντικότητα – σαν μια δυναμικά ενεργή και 

επεκτεινόμενη ενότητα, που ταυτόχρονα διέπει και τελεί υπό αίρεση της εικόνας του. 

Ο Artaud υποστηρίζει: "Οποιοσδήποτε μιλά για την σάρκα, μιλά για την 

αισθαντικότητα. Η αισθαντικότητα, δηλαδή, η αφομοίωση, αλλά η άμεση, κρυφή, 

βαθειά, απόλυτη αφομοίωση του δικού μου πόνου". Αυτό που ο Αrtaud θέτει εδώ, 

είναι ιδέα του σώματος σαν μια ενοποίηση δυο χρονικών στιγμών: (1) το υλικό σώμα 

- η σάρκα (2) το σώμα του συμπεριφέρεται - η αισθαντικότητα. Παρμένο σαν σύνολο, 

ολόκληρο το σχέδιο του Artaud είναι μια προσπάθεια να αιχμαλωτίσει την 
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Masson, Le rebelle du surrealism: Écrits, ό.π., σελ. 39 
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σωματικότητα μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων, η οποία πίστευε ότι ήταν η αιτία 

για όλη την ανθρώπινη δράση. [..] Ο Artaud, με αυτό τον τρόπο, παρουσίασε τον 

σουρεαλισμό σαν μια μορφή βιταλισμού.» 
350

    

 Κατά τον Kadri, η σωματική αυτή διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι το ίδιο το 

σώμα, η σάρκα, του υποκειμένου εμπλέκεται στον κύκλο των τυχαίων συναντήσεων 

αποτελεί την πιο «απτή εκδήλωση» του φιλοσοφικού πεσιμισμού. Κι αυτό γιατί σε 

δεύτερο πλάνο, η μεταμόρφωση που επιφέρει στο σώμα ο πάροδος του χρόνου, η 

ενεργή του συνάντηση με τα «πράγματα του κόσμου», το καθιστούν την καλύτερη 

δυνατή αναλογία της διαδικασίας της διαρκούς ενσωμάτωσης, απόρριψης και 

παραγωγής νέων αξιών και προοπτικών «σε μια συναφή, αλλά όχι ολοκληρωτικά 

συστηματοποιημένη, αρχή, πάνω στην οποία οι αξίες μπορούν να κρίνονται 

συνεχώς». Θεωρώ ότι το καλύτερο δυνατό παράδειγμά ενός σώματος, που θα 

μπορούσε να αναχθεί σε μια αναλογία, μια «ενσάρκωση του προοπτικισμού του 

φιλοσοφικού πεσιμισμού», δεν είναι άλλο από τον φιγούρα του Ακέφαλου: ως ένα 

σώμα «ανοιχτό», υποκείμενο σε μια «διαρκή μεταμόρφωση». Μια τεκμηρίωση αυτής 

της πεποίθησης θα ήταν ευκολότερη, έπειτα από περαιτέρω διερεύνηση της ιδέας της 

μεταμόρφωσης στο έργο του Masson.      

 Απαντώντας στον Gaëtan Picon, ο Masson δήλωνε: «Πώς να μην γράψω 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ με μεγάλα γράμμα, αφού είναι η λέξη-οδηγός της ζωής και του 

έργου μου. Το πνεύμα της μεταμόρφωσης και της μυθικής εφεύρεσης  είναι τα άκρα 

της ζυγαριάς που μου επέτρεπαν να διασχίζω πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, ένα 

κόσμο τραγωδιών, παγίδων και ταλαιπωριών. Τα δύο άκρα της ζυγαριάς είναι επίσης 

εξίσου η Μνήμη και η Μεταμόρφωση. Η μνήμη γίνεται κατανοητή μονάχα επειδή 

μεταμορφώνεται».
351

 Μια προσεκτική ματιά στα σχέδια της σειράς Μυθολογία της 

Φύσης, αρκεί για να επιβεβαιώσει τα παραπάνω: Ανθρωπo-φυτικές μορφές 

περιπλέκονται σε παράδοξες μίξεις [εικ. 137], υπαγορεύοντας μια κατάσταση 

διαρκούς μετάλλαξης, σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει ολοκληρωμένος κόσμος» 

[εικ. 138]. Η φιγούρα της Gradiva [εικ. 139] συνοψίζει εμφατικά, στην ίδια της τη 

μορφή, μια τέτοια μεταβατική κατάσταση μιας μεταμόρφωσης εν εξελίξει.
352

 O 

πίνακας του Masson έλκει το θέμα του από το ομώνυμο μυθιστόρημα του William 
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Jensen Gradiva: Ein pompejanisches Phantasiestiick (1903), το οποίο αναφέρεται 

στην ιστορία ενός νεαρού αρχαιολόγου, ονομαζόμενου Nobert Hanold, ο οποίος 

ερωτεύεται το γύψινο άγαλμα ενός πραγματικού αρχαιοελληνικού ανάγλυφου (που ο 

Jensen είχε δει στο Μουσείο του Μονάχου), που εικόνιζε μια νέα γυναίκα. 

Ονομάζοντάς την Gradiva, ο Hanold ονειρεύεται ότι γίνεται μάρτυρας του θανάτου 

της στην έκρηξη του Βεζούβιο το 79 μ.Χ., γεγονός που είχε τέτοιο αντίκτυπο πάνω 

του, ώστε αποφασίζει να ταξιδεύσει ως την Πομπηία. Εκεί γνωρίζει μια νεαρή 

κοπέλα με το όνομα Zoë Bertgang, για την οποία φαντασιώνεται ότι είναι το πνεύμα 

της χαμένης του αγάπης, που έχει επανέλθει στη ζωή και περιπλανιέται στου δρόμους 

της πόλης. Ο Jensen δίνει ευτυχές τέλος στο μυθιστόρημά του, καθώς η κοπέλα 

αποκαλύπτει στον αρχαιολόγο ότι είναι παλιοί γνώριμοι από τα παιδικά τους χρόνια, 

και καταφέρνει να τον γιατρέψει από τις φαντασιώσεις του με τη δύναμη της 

αγάπης.
353

           

 Στο έργο του, ο Masson, αντλεί στοιχεία από το κείμενο του Jensen, 

επενδύοντάς τα με το προσωπικό του ύφος: μια γυναικεία φιγούρα, ημι-μαρμάρινη 

και ημι-σαρκική, απεικονίζεται πάνω σε ένα μαρμάρινο βάθρο, σε  μια στάση που 

θυμίζει την «Κοιμώμενη Αριάδνη» του Βατικανού. Στο κέντρο της διακρίνεται ένα 

μεγάλο κομμάτι κρέας, όπως αυτό στον Οιδίποδα, καθώς και ένα οδοντωτό κοχύλι 

στη θέση των γεννητικών οργάνων. Στο βάθος δεξιά λαμβάνει χώρα η «σεξουαλική 

έκρηξη» του Βεζούβιου, ενώ ένα σμήνος μελισσών περιστρέφεται γύρω από το μέλι 

που ρέει από το στήθος-κυψέλη.
354

 Η τρύπα στον τοίχο στ’ αριστερά, που μιμείται τη 

μορφή ενός πολυβόλου όπλου, απηχεί στη ρωγμή που είχε ανακαλύψει ο Hanold σε 

ένα ναό στην Πομπηία. Οι κόκκινες παπαρούνες στο έδαφος από κάτω, 

συμπληρώνουν την έμμεση αναφορά στις συμφορές του πολέμου. Όπως σημειώνει η 

Whitney Chadwick, ενώ η εικονογραφική αυτή επιλογή έλκει τη καταγωγή της από 

το αρχικό κείμενο, σύμφωνα με το οποίο ο Hanold ανέμενε την επιστροφή του 

φαντάσματος της αγαπημένης του από το ρήγμα στον τοίχο του ναού, «"το μονοπάτι 
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στον τάφο" του Jensen έχει μετατραπεί στον Masson, στον πόλεμο τον ίδιο: στον 

πίνακα υπονοείται η σύλληψη του ολοκαυτώματος, η πηγή του οποίου μπορεί να 

είναι φυσική, όπως το ηφαίστειο, αλλά και ανθρώπινη – ο πόλεμος». Η ίδια  

μελετητήρια ωστόσο, σπεύδει να αναγνωρίσει ότι οι μέλισσες που πετούν κοντά στο 

ηφαίστειο, για να εξαφανιστούν στη συνέχεια μέσα από την σκοτεινή τρύπα, «δίνουν 

έμφαση στην κυκλική ένωση της γονιμότητας και του θανάτου», καθότι «για τον 

Masson o γόνιμος ερωτισμός και ο θάνατος συνυπάρχουν.  
355

   

 Στο ίδιο πλαίσιο, Η μεταμόρφωση των Εραστών [εικ. 140], ασπάζεται την ίδια 

ιδέα αλληλεξάρτησης έρωτα και θανάτου, «πράγμα που συνιστά και το μεγαλείο του 

ερωτισμού» σύμφωνα με ένα σχόλιο του ίδιου του Masson. Σ’ αυτόν τον πίνακα, 

ανάλογα με τα σχέδια της σειράς Μυθολογία της Φύσης, δυο φυτικές-ανθρώπινες 

φιγούρες ενώνονται σε μια εκστατική πρόσμιξη. Ο πίνακας βρίθει από λεπτομέρειες 

που είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Για παράδειγμα, τόσο η γυναικεία, όσο 

και η αντρική μορφή, φέρουν στο στόμα τους ένα μήλο (;) κι ένα λουλούδι 

αντίστοιχα. H ανδρική φιγούρα κρατά ένα κοχύλι, συνώνυμο του αιδοίου, που 

φιλοξενεί τους σπόρους-σπέρμα του, ενδεικτικό της σεξουαλικής πράξης. Κατά την 

Xaviere Gauthier «φαίνεται ότι το φύλο της γυναίκας έχει απορροφήσει και ξεβράσει 

το πάντα, μαλακώνοντας και επιστρέφοντάς τα στη φύση, ώστε να ενωθεί ξανά με 

αυτά». 
356

`          

 Ο πίνακας αυτός φαίνεται να συνοψίζει με τον πιο εύστοχο τρόπο όλα όσα 

έχουν ειπωθεί ως τώρα, αναφορικά με την ταύτιση γυναίκας-Γης και την αγωνιώδη 

λαχτάρα του αρσενικού να επιστρέψει στον πρωταρχικό κόλπο. Το υγρό, ελώδες 

περιβάλλον στο οποίο «φύονται» οι δυο παραπάνω μορφές, αντιπροσωπεύει 

ουσιαστικά την επιστροφή στην ενδομήτρια κατάσταση, την εξιδανικευμένη, 

πρωταρχική ενότητα ανθρώπου και φύσης, ή αλλιώς το πρώτο στάδιο της 

μητριαρχική κοινωνίας του Bachofen. Ένα αρμονικό βασίλειο που κυβερνούνταν από 

τη δύναμη του ερωτισμού και της ανεμπόδιστης  σεξουαλικότητας, από το οποίο 

όμως δεν απουσίαζε το φάντασμα του θανάτου. Ο κόσμος αυτός, ήταν ο 

ενοποιημένος κόσμος του Ηράκλειτου, που τον χαρακτήριζε όμως μια συνεχή 

μετάλλαξη και μεταμόρφωση. Αναφερόμενη στα αυτόματα σχέδια του καλλιτέχνη, η 

Dawn Ades υπογραμμίζει ότι «ο Masson πρότεινε μια καταστολή του εαυτού, ώστε 
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να επιτύχει μια αρμονική ένωση με τη φύση».
357

 Πράγματι, η ιδέα της μεταμόρφωσης 

της Φύσης ήταν από τότε παρούσα, όπως φανερώνει το σχέδιο με τίτλο Η Θάλασσα 

[εικ. 141]. Διαμέσου μιας τέτοιας διαδικασίας, οι μορφές συνδέονται και 

αποσυνδέονται, αναγεννώντας συνεχώς νέα σχήματα-μορφές, παρόμοια με τον 

σχηματισμό του εμβρύου κατά την κυοφορία [εικ. 142].
358

     

 Στο ίδιο πλαίσιο, σχολιάζοντας τη «γραμμή» του Masson, «μια κίνηση που 

είναι ερωτευμένη με τον εαυτό της» ο Michel Leiris έκανε λόγο για μια τέχνη στην 

οποία «είναι η βιολογία και όχι η γεωμετρία, αυτή που βασιλεύει». Στα έργα του 

Masson «οι γραμμές, και όχι τα σώματα ή τα αντικείμενα, αυξάνουν και εκρήγνυνται 

σε ένα φύλλο, παράγοντας μεταμόρφωση», αφού για τον καλλιτέχνη «η 

μεταμόρφωση, την οποία το σώμα υφίσταται από το απλό γεγονός ότι ξεγυμνώνεται, 

η πράξη του έρωτα, η εμφάνιση ενός μύθου και η πράξης της ζωγραφικής, όλα αυτά 

είναι ένα». 
359

 Στο κείμενό του επίσης με τίτλο η «Γη», που αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, έγραφε: «Κοσμογονίες, βλάστηση, χοροί των εντόμων κάτω 

από τα φυτά, εκκόλαψη αυγών ή ματιών μέσα στη μητέρα-γη, στις πτυχές της γης-

γυναίκας· η φύση που ποτέ δεν σταματά και ακολουθεί, αμείλικτη, την περιστροφή 

της».
360

 Φύση, σύμπαν και γυναίκα ανάγονται εδώ σε ένα ενοποιημένο σύνολο, όπως 

ακριβώς υπαινισσόταν λίγες γραμμές πρωτύτερα, κατά την περιγραφή του πίνακα Τα 

τέσσερα στοιχεία. Ο Leiris λοιπόν περιγράφει τον καλλιτεχνικό κόσμο του Masson, ως 

εναρμονισμένο με τη «συμπαντική ενότητα», όπου ο διαμελισμός του εαυτού-

προσωπικότητας της πρώιμης περιόδου, αποκτά τη λογική της διάλυσης-αφομοίωσης 

σε κάτι πρωταρχικό και ανώτερο. Ο ίδιος ο Masson δήλωνε: «Με κατηγόρησαν ότι 

ακρωτηρίαζα το σώμα, με μοναδικό σκοπό να προκαλέσω, ενώ για μένα, η έκρηξη  

και ο διασκορπισμός του σώματος ανταποκρίνεται σε μια ιδέα της ένωσης με το 

σύμπαν. Περνούσα στα μάτια του κόσμου, ως ένας σαδιστικός καταστροφέας του 

ανθρώπου. Η παρεξήγηση ήταν ολική.». 
361

       

 Το σώμα του Ακέφαλου, όπως εικονογραφείται στα σχέδια του περιοδικού, 

φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτήν την προτεινόμενη, από τον ίδιο, ως 
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αληθινή πρόθεσή του, όσο αφορά την διαπραγμάτευση του σώματος. Αξίζει να 

θυμηθούμε εδώ ότι η φράση του Nietzche [σελ. 140], ως λεζάντα ενός σχεδίου του 

Ακέφαλου, φαίνεται να προβάλλεται αυτούσια πάνω στο σώμα του Ακέφαλου. 

Βλέπουμε λοιπόν, ξανά, την ιδέα της υποκειμενικότητας «σαν ανοιχτό πεδίο 

προοπτικών», να προβάλλεται ως αλληγορία, προάγοντας την εικόνας ενός 

κατακερματισμένου σώματος, που όμως υπακούει σε μια ηρακλείτεια αρμονία: όσο 

πιο σφοδρή είναι αποκέντρωση των αντιπαραβαλλόμενων τάσεων, τόσο πιο 

«συμπαγής» είναι η, αλλόκοτη αυτή, ενότητα. Ίσως θα έπρεπε να σημειώσουμε εδώ 

την προσπάθεια των Cheng και Richardson, να εντοπίσουν μια παράλληλη πορεία 

ανάμεσα στο θαυμαστό των «ορθόδοξων» σουρεαλιστών και το ιερό των 

«αντιφρονούντων». Οι δυο συγγραφείς δηλώνουν ξεκάθαρα, ότι: «Η επιθυμία για 

συμφιλίωση του ατομικού και του συλλογικού συνδέει τον σουρεαλισμό με τις 

σύγχρονες ανησυχίες της ντυρκεμικής σχολής της κοινωνιολογίας» κι ότι τόσο το 

θαυμαστό, όσο και ο ιερό, λειτουργούσαν ως απαντήσεις σε «μια κρίση στην 

αισθαντικότητα της μοντέρνας κοινωνίας, λόγω μιας υπερβολής του ατομικισμού». 

Παρόλο που επισημαίνουν ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς – καθότι οι 

σουρεαλιστές που καταγίνονταν με την αποκάλυψη του θαυμαστού, «ενδιαφέρονταν 

λιγότερο για τη δυναμική της κοινωνίας της ίδιας, αλλά για την λειτουργία του 

ατόμου μέσα στην κοινωνία» – εντοπίζουν μια κοινή συνισταμένη στην 

μεταμορφωτική τους ικανότητα 

[..] Η μεταμορφωτική ικανότητα του θαυμαστού δεν εντοπίζεται στην 

τελετουργική πράξη, και λόγω αυτού δεν ανταποκρίνεται στον κοινωνικό ρόλο που το 

ιερό είχε παίξει στις ιστορικές κοινωνίες. Αντίθετα πραγματοποιείται - είτε σε ένα 

ατομικό είτε σε ένα συλλογικό επίπεδο - διαμέσου μια καταβύθισης στην 

αισθαντικότητα που εκμηδενίζει το άτομο σε ένα στολίδι, όπως ο Breton απαίτησε στο 

Δεύτερο Μανιφέστο. Το "θαυμαστό" λοιπόν εντοπίζεται λιγότερο στην εύρεση ενός 

μέσου συνύφανσης των δεσμών της κοινωνίας, και περισσότερο στην αποκάλυψη του 

είναι, μιας αποκάλυψης που θέτει υπό αμφισβήτηση την αισθαντικότητα την ίδια, 

κάνοντας έτσι πιθανή μια μεταμόρφωση του κόσμου. Αυτή η μεταμόρφωση δεν 

πρόκειται να λάβει χώρα διαμέσου μιας ανανέωσης της κοινωνίας, καθώς για τους 

σουρεαλιστές η μοντέρνα κοινωνία είναι ανεπανόρθωτα κατεστραμμένη, αλλά διαμέσου 

μιας επανάστασης της αισθαντικότητας την ίδιας, σαν την αποκάλυψη "της πλημμελούς 

πραγματικότητας", που ο Breton εντόπισε ως γενικευμένη σύγχρονη κατάσταση. 
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Αποτελεί αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την αστοχία της πραγματικότητας, με 

την υπερβολή της ύπαρξης, που έρχεται στο επίκεντρο τη στιγμή που κάποιος πλησιάζει 

στο "σημείο του μυαλού", όπου οι θεμελιώδεις αντιθέσεις δεν γίνονται πλέον αντιληπτές 

ως αντιφατικές μεταξύ τους, και η ίδια η ύπαρξη εκμηδενίζεται.
362

 

Η φράση ότι οι σουρεαλιστές θεωρούσαν την σύγχρονή τους κοινωνία ως 

«ανεπανόρθωτα κατεστραμμένη», εγείρει σαφώς κάποιες αντιρρήσεις, όμως η θέση 

ότι επιδίωξαν «μια επανάστασης της αισθαντικότητας την ίδιας, σαν την αποκάλυψη 

της πλημμελούς πραγματικότητας» (υπαινιγμός για το κείμενο του Breton Le 

Discours sur le peu de réalité, 1924), βάζει ξεκάθαρα τη συζήτηση στο πλαίσιο του 

φιλοσοφικού πεσιμισμού. Το «σημείο του μυαλού» επίσης, όπου πραγματοποιείται 

μια «ανεπίλυτη συνύπαρξη αντιφάσεων», θα μπορούσε εύλογα να χρησιμοποιηθεί ως 

λεζάντα στα σχέδια του Masson, με τον Ακέφαλο που «εκρήγνυται». 

*** 

Έπειτα από όλη την παραπάνω εκτενή προεργασία, δύναται να επιστρέφουμε 

στη επιχειρηματολογία του Foster, αναφορικά με την ανάγνωση του σουρεαλιστικού 

θαυμαστού, υπό την λογική μιας ψυχαναγκαστικής τάσης για επανάληψη, που 

πηγάζει από την επιστροφή του απωθημένου. Ο ίδιος περιγράφει προγραμματικά το 

ερμηνευτικό του σχήμα ως εξής: «[..] Οι σουρεαλιστές εκμεταλλεύονται την 

"ανοίκεια" επιστροφή του απωθημένου για το σκοπό της διάρρηξης [με το 

πραγματικό], ενώ από την άλλη, αντιστέκονται στις επιπτώσεις του, όσο αφορά την 

ενόρμηση του θανάτου. Η επιχειρηματολογία επ' αυτού που αναπτύσσω, απαιτεί δύο 

βήματα: α. Το θαυμαστό σαν σπασμωδική ομορφιά θα ειδωθεί σαν μια ανοίκεια 

σύγχυση μεταξύ άψυχων και έμψυχων καταστάσεων. β. το θαυμαστό σαν 

αντικειμενική τύχη - όπως εκδηλώνεται στην ξαφνική συνάντηση με το ευρισκόμενο 

αντικείμενο - θα αποκαλυφθεί σαν μια μυστηριώδης υπενθύμιση του ψυχαναγκασμού 

για επανάληψη. Και οι δυο αυτοί όροι, η σπασμωδική ομορφιά και η αντικειμενική 

τύχη, δηλώνουν ένα σοκ, το οποίο υποδηλώνει ότι το θαυμαστό εμπεριέχει επίσης την 

τραυματική εμπειρία, που θα μπορούσε μάλιστα να είναι μια προσπάθεια 

επεξεργασίας [του τραύματος] μέσω μια "υστερικής" εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο 

το θαυμαστό μπορεί να κατανοηθεί με τους όρους της επανάληψης που κυβερνά το 

ανοίκειο και την ενόρμηση του θανάτου».      
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 Όσο αφορά το (α), ο Foster αρχίζει από τον ορισμό που έδωσε ο Breton στο 

Τρελό Έρωτα για την σπασμωδική ομορφιά ως «κρυμμένη-ερωτική, στατική-

εκρηκτική, και μαγική-περιστασιακή». Τα τρία αυτά ζεύγη δηλώνουν ένα τριπλά 

αντιφατικό χαρακτήρα, που κατά τον Krzysztof Fijalkowski, εικονογραφεί τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της έννοιας αυτής: η σπασμωδική ομορφιά ταυτοποιείται ως μια 

μορφή «σοκ» και «ρίγης», το μεσοδιάστημα μεταξύ της κίνησης και της εκπνοής της: 

«το κοινό νήμα που συνδέει αυτήν την τριμερή δομή της σπασμωδικής ομορφιάς, 

είναι, πάνω από όλα, η κινητήρια δύναμη της έντασης και της αντίστασης, που 

βρίσκεται σε μια στιγμιαία ισορροπία μεταξύ μια κατάστασης και μιας άλλης [..] ένας 

σπασμός, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε, που χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή 

μεταξύ δυο καταστάσεων, της ανάπαυσης και της έξαψης, και βιώνεται σαν ένα είδος 

βίαιου τρέμουλου». Υπό μια έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σπασμωδική 

ομορφιά προσομοιάζει στην κατάσταση επιληπτικής ή υστερικής κρίσης. Ο 

Fijalkowski σημειώνει επίσης ότι «ο "σπασμός" της σουρεαλιστικής ομορφιάς, τα 

"τραντάγματα και τα σοκ" που την χαρακτηρίζουν, συνιστούν πρωτίστως και πάνω 

από όλα την ρίγη της επιθυμίας [..] Η έμφυτη ερωτική φύση της σπασμωδικής 

ομορφιάς, δηλώνει ότι μπορεί μονάχα να βιωθεί και να ανακαλυφθεί [από ένα 

υποκείμενο], κι όχι να αποδοθεί [σε ένα αντικείμενο]».
363

  

 Καταπιανόμενος με την ανάλυση της παραπάνω τριμερούς διάκρισης, o 

Foster αναφέρει ότι για την κατηγορία του κρυμμένου-ερωτικού, ο Breton 

παρουσιάζει ορισμένες εικόνες που παραπέμπουν σε «περίπτωσεις φυσικού 

μιμητισμού», όπως αυτή ενός «κοραλλιογενή υφάλου, που εμφανίζεται σαν 

υποβρύχιος κήπος» ή την εικόνα ενός κρυστάλλου «που κρίνεται ως το τέλειο 

παράδειγμα της αυτοματιστικής δημιουργίας». Στο ερώτημα «ποια είναι η ιδιαίτερη 

φύση του μπρετονικου κεκαλυμμένου-ερωτικού;» ο Foster απαντά ότι δεν είναι άλλη 

από εγγύτητα μεταξύ άψυχου και έμψυχου: « Εδώ το κεκαλυμμένο-ερωτικό αγγίζει 

ελαφρώς το ανοίκειο, και κάθε παράδειγμα εγείρει μια απολιθωμένη φύση, όπου τα 

όρια θολώνονται όχι μόνο ανάμεσα στην φυσική μορφή και το πολιτισμικό σημαίνον, 

αλλά και ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Είναι ακριβώς αυτή η αδυναμία 

διάκρισης που αποδίδει το κεκαλυμμένο-ερωτικό ως θαυμαστό, δηλαδή ανοίκειο, 

καθώς προτείνει μια αδράνεια της ζωής, μια κυριαρχία του θανάτου [..]».
364

 

 Η όλη σύλληψη του τραύματος κατά τον Foster, στοιχειοθετείται έπι του ότι 
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το κεκαλυμμένο-ερωτικό, αφορά το ανοίκειο ίχνος μιας πρωτύτερης κατάστασης, 

δηλαδή, την ψυχαναγκασμό προς μια επιστροφή σε μια τελική άψυχη κατάσταση: 

«τον ορυκτό θάνατο του ασβεστόλιθου, του χαλαζία και του κρυστάλλου». Είναι 

δύσκολο να μην αποτολμήσει κανείς εδώ ένα παραλληλισμό με τις εικόνες «φυσικού 

μιμητισμού» που περιγράφει ο Breton στον τρελό έρωτα, με τις αντίστοιχες του 

Masson, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και να απέχει του πειρασμού να 

ανιχνεύσει σε αυτά, την αίσθηση μιας «τάσης ψυχαναγκαστικής επιστροφής σε μια 

πρωτογενή κατάσταση». Η περίπτωση των αυτομάτων σχεδίων επίσης, όπου ο κοινός 

παρανομαστής ήταν η (ψυχαναγκαστική σχεδόν) επαναληπτικότητα τόσο παρόμοιων 

μοτίβων, μας φέρνει κοντά στο (β), το θαυμαστό σαν αντικειμενική τύχη. Εδώ 

προφανώς, ο Foster καθιστά ξεκάθαρη την διαφοροποίηση του από τις επεξηγήσεις 

της σουρεαλιστικής αντικειμενικής τύχης, διαμέσου των εννοιών της νιτσεϊκής 

αιώνιας επιστροφής και του amor fati (δίνοντας παράλληλα το στίγμα των 

ψυχαναλυτικών μοντέλων προσέγγισης του σουρεαλισμού): 

Όπως η σπασμωδική ομορφιά, η αντικειμενική τύχη είναι η "υστερική" σύγχυση 

μεταξύ μιας εσωτερικής παρόρμησης και ενός εξωτερικού σημείου. Αντίθετα, με την 

σπασμωδική ομορφιά ωστόσο, η αντικειμενική τύχη, ανταποκρίνεται στο μηχανισμό 

που υποβόσκει κάτω από αυτή τη σύγχυση: την παρόρμηση για επανάληψη. Στην 

παρόρμηση που εκδηλώνεται στην αντικειμενική τύχη, το υποκείμενο επαναλαμβάνει 

μια τραυματική εμπειρία, πραγματική ή φανταστική, εξωγενής ή ενδογενής, την οποία 

δεν μπορεί να ενθυμηθεί. Την επαναλαμβάνει επειδή δεν μπορεί να την φέρει στην 

μνήμη του: η επανάληψη λαμβάνει χώρα εξαιτίας της απώθησης, στη θέση της 

ανάμνησης. Με αυτό το τρόπο, κάθε επανάληψη στην αντικειμενική τύχη μοιάζει τυχαία 

και όμως προκαθορισμένη, οριζόμενη από τωρινές περιστάσεις, αλλά ταυτόχρονα 

κυβερνώμενη από κάποια "δαιμονική" δύναμη. Οι "μπρετονικοί" σουρεαλιστές 

διαισθάνονται αυτή τη δύναμη: τους σαγηνεύει, ακόμα κι αν της αμύνονται. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι, όπως το ανοίκειο καταγράφεται σαν θαυμαστό και η 

κατασταλμένη, έμψυχη δράση εξιδανικεύεται σαν σπασμωδική ομορφιά, έτσι και ο 

ψυχαναγκασμός για επανάληψη, αντιστρέφεται σαν αντικειμενική τύχη: οι περιπτώσεις 

της αντιμετωπίζονται σαν εξωτερικές ενδείξεις μελλοντικών γεγονότων παρά σαν 
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εσωτερικά σήματα παλιών καταστάσεων: το αγχωτικό προβάλλεται σαν δυσσοίωνο.
365

  

Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης του, ο Foster ασχολείται επίσης με την 

ανίχνευση των λεγόμενων «πρωταρχικών φαντασιώσεων» ψυχικής ζωής, κατά την 

φροϋδική θεωρία – της «αποπλάνησης», της «πρωταρχικής σκηνής» (όπου το παιδί 

γίνεται μάρτυρα της συνουσίας των γονιών του), και του «ευνουχισμού» - στα έργα 

των Giorgio de Chirico, Max Ernst, και Alberto Giacometti. Συγκεκριμένα, 

προσπαθώντας να εξάγει την αίσθηση του ευνουχισμού από ορισμένα γλυπτά του 

Giacometti, αναφέρεται σε δυο φαντασιώσεις του καλλιτέχνη, όπως τις είχε 

καταγράψει ο ίδιος, οι οποίες φέρουν μια αξιοσημείωτη ομοιότητα με τα σχέδια του 

Masson. Η πρώτη φαντασίωση τον τοποθετεί στο τέταρτο με έβδομο έτος της ηλικίας 

του, απεικονίζοντάς τον να βρίσκει την απόλυτη ηρεμία στο άνοιγμα - σαν σπηλιά - 

ενός «χρυσού μονόλιθου», τον οποίο αντίκριζε σαν ένα φίλο, «σαν κάποιον που 

ήξερε και αγαπούσε από καιρό, και τώρα τον συνάντησε ξανά με άπειρη χαρά και 

έκπληξη». 
366

          

 Η δεύτερη φαντασίωση, που έπεται της πρώτης, καταγράφει την διατάραξη 

αυτής της γαλήνης από ένα «σχεδόν ζωντανό», «απειλητικό», και «μοχθηρό» βράχο, 

ο οποίος «απειλούσε τα πάντα: εμάς, τα παιχνίδια μας, την σπηλιά μας. Η ύπαρξή του 

ήταν ανυπόφορη και το ήξερα από την αρχή ότι, όντα ανίκανος να τον κάνω να φύγει, 

έπρεπε να τον αγνοήσω, να το ξεχάσω, να μην πω σε κανέναν γι’ αυτόν». Παρά το 

φόβο που του προκαλεί ο βράχος, ωστόσο, ο Giacometti, καταλήγει εν τέλει να 

εξοικειωθεί μαζί του, περπατώντας γύρω του ώστε να ανακαλύψει ένα άνοιγμα, χωρίς 

όμως να τα καταφέρει τελικώς: «Αλλά τότε ένιωσα μια κάποια ικανοποίηση: ένα 

άνοιγμα στο βράχο θα έκανε τα πράγματα που  περίπλοκα, και ένιωθα ήδη την 

μοναξιά της σπηλιάς μας.. Έφυγα από αυτό το βράχο, δεν μίλησα ποτέ γι’ αυτόν στα 

άλλα παιδιά, ούτε γύρισα ποτέ να τον κοιτάξω». Πάνω σε αυτές τις φαντασιώσεις, ο 

Foster σχολιάζει τα εξής:  

Η ιστορία παραπέμπει σε μια πρωταρχική φαντασία ενδομήτριας ύπαρξης, της 

σπηλιάς σαν μήτρα. Ωστόσο, η μητέρα στον Giacometti είναι τόσο αμφίβολη, όσο ο 

πατέρας στον de Chirico και τον Ernst: ταυτόχρονα, το ποθητό χαμένο αντικείμενο και 

ο εκφοβιστικός παράγοντας αυτής της απώλειας. Συμβατικά, αυτοί οι οιδιπόδειοι ρόλοι 
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παρουσιάζονται διαμοιρασμένοι ανάμεσα σε μητρικούς και πατρικούς όρους. Και η 

φαντασία της ενδομήτριας ύπαρξης, της ένωσης με την μητέρα, μοιάζει να είναι μια 

απάντηση σε μια προγενέστερη φαντασίωση του ευνουχισμού, της απαγόρευσης από τον 

πατέρα - καθώς είναι μονάχα αυτή η απαγόρευση, εκείνη που προκαλεί την επιθυμία 

απώθησης της μητέρας, και που καθιστά οποιαδήποτε επιστροφή στο μητρικό, όπως η 

ανάμνηση της σπηλιάς, ανοίκεια. Εν συντομία, η φαντασίωση του ευνουχισμού μπορεί 

να καθορίσει την ενδομήτρια φαντασία· Ωστόσο, ύστερα από τη πρώτη εικονική 

ανάμνηση, έπεται μια δεύτερη [..] Εδώ η φαντασίωση του ευνουχισμού, έρχεται 

διαμέσου μια εικονικής ανάμνησης, τόσο ευδιάκριτα, όσο η ενδομήτρια φαντασίωση, 

αλλά ωστόσο δυο πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά: πως αυτές οι δυο φαντασιώσεις 

λειτουργούν μαζί, και πως ο Giacommetti τις αξιοποιεί;
367

 

 

Σε δεύτερο επίπεδο, το ερμηνευτικό σχήμα που επεξεργάζεται ο David 

Lomas, αναφορικά με την ύπαρξη του εικονογραφικού μοτίβου της «σπείρας» ή της 

«σπειροειδούς κίνησης», την αναζήτηση μιας «κίνησης που επιστρέφει στον εαυτό 

της», όπως διατυπώθηκε από τον ίδιο τον Masson παραπάνω, φαίνεται να ακολουθεί 

τα χνάρια της προσέγγισης του Foster. Πράγματι, ο στρόβιλος της κόκκινης γραμμής 

στο Νήμα της Αριάδνης, ή η σπειροειδής μορφή του Λαβυρίνθου στο Όνειρο της 

Αριάδνης, αποδεικνύουν τη βαθειά  γοητεία που ασκούσε στον Masson το σχήμα της 

σπείρας: «Ως σύμβολο, ένας Λαβύρινθος. Ένας λαβύρινθος που βρίσκεται μέσα σε 

έναν κόλπο. Η εξέλιξη είναι κυκλική κατ 'αυτόν τον τρόπο, παρά την ποικιλομορφία, 

πράγμα που, ενώ επικρίνεται συχνά από τους υπερασπιστές της ευθείας γραμμής, 

[σχηματίζει] μια ενότητα».
368

 Η κυκλική αυτή κίνηση, η οποία βρίσκει πολλές 

εφαρμογές στο έργο του Masson, όπως τα περιστρεφόμενα άστρα και οι ήλιοι των 

ισπανικών τοπίων, δεν είναι ξένη στην κοσμολογία του Ηράκλειτου, αν λάβουμε 

υπόψη τα λόγια του Kώστα Αξελού: «Την κοσμική διαδικασία – φωτιά, αέρας, νερό, 

γη, νερό, αέρας, φωτιά – πρέπει να την συλλάβει κανείς σαν κάτι κυκλικό κι όχι σαν 

μια ευθύγραμμη πορεία ή σαν άνοδο και κάθοδο. Η κοσμική κίνηση είναι κυκλική, γ’ 

αυτό το λόγο η αρχή και το τέλος συμπίπτουν κι ο δρόμος που ανεβαίνει και 

κατεβαίνει είναι ο ίδιος. Η πορεία του γίγνεσθαι δεν είναι ούτε οριζόντια ούτε 
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κάθετη».
369

 O περιστρεφόμενος πάπυρος και το κουλουριασμένο σκοινί, σταθερά 

μοτίβα της πρώιμης περιόδου, εντάσσονται σαφώς σε αυτήν την κατηγορία. Ο Lomas 

καταγράφει ακόμα ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου Masson, ο τελευταίος 

διατηρούσε τη συνήθεια να επαναλαμβάνει φωναχτά τη λέξη tournoiement 

(στρόβιλος, περιδίνηση) ως κίνητρο και διεγερτικό κατά τη δημιουργική 

διαδικασία.
370

         

 Πάνω απ’ όλα ωστόσο, η σπειροειδής κίνηση, εκφράζει την αίσθηση του 

ιλίγγου και του αποπροσανατολισμού, αυτό ακριβώς το αίσθημα που βιώνει κανείς 

όταν εισέρχεται σε ένα Λαβύρινθο. Σε ένα σχέδιο με τίτλο «Κρανιακή πόλη» [εικ. 

143], μέρος της ομώνυμης σειράς έργων που αναφέρθηκε παραπάνω, ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος έχει μετατραπεί σε ένα λαβυρινθικό κατασκεύασμα, μεταφράζοντας την 

ιδέα του Λαβύρινθου σαν εξωτερικό χώρο, σε εσωτερική κατάσταση.
371

 Η Patricia 

Mayayo εφιστά την προσοχή σε ένα αυτόματο κείμενο του Masson που είχε γράψει 

μαζί με τον Breton το 1941, κατά τη διαμονή του στη Μαρτινίκα, έπειτα από τη 

διαφυγή από τη ναζιστοκρατούμενη Γαλλία, όπου προχωρούσε σε μια φανερή 

ταύτιση της εικόνας μιας χαοτικής ζούγκλας, απ’ την οποία δεν υπάρχει διέξοδος, και 

του σχήματος του Λαβυρίνθου: «Αν το πνεύμα του ανθρώπου αναδημιουργείται σε 

σταθερές κατασκευές, σε σταθερές γεωμετρίες, αυτό συμβαίνει αναπόφευκτα γιατί 

αυτό τον κάνει να νιώθει ασφαλής. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγούμε από τη 

ζούγκλα ατιμώρητοι και ξαφνικά, μαίανδροι αρχίζουν να σχηματίζονται εμμονικά: θα 

μπορέσουμε άραγε να φύγουμε από αυτόν τον πράσινο λαβύρινθο; Δε  θα 

βρισκόμασταν πιθανώς, μπροστά στις πύλες του Πανικού;». Με τη σειρά τους, τα 

δάση προοικονομούσαν το αποπροσανατολιστικό χάος των αυτόματων σχεδίων: 

«Αυτά τα σχέδια (συχνά γυμνά) βρίσκονται κοντά στα δάση· με τη μόνη διαφορά ότι 

τα πυκνά κλαδιά έχουν γίνει περιπλεγμένα σώματα».
372

 Όπως παραδεχόταν άλλωστε 

κι ό ίδιος, ένα χαρακτηριστικό αυτών των σχεδίων, ήταν ότι «δεν είχαν ούτε κάτω, 

ούτε πάνω όψη», γεγονός που επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την ιδέα μιας 

κυκλικής, σπειροειδούς κίνησης, χωρίς σταθερά σημεία αναφοράς.
 373

  

 Όπως ανέφερα παραπάνω, ο Lomas υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή εμπλέκει 

αναμφίλεκτα και τη λογική ενός κυκλικού, επαναλαμβανόμενου χρόνου, στο πρότυπο 
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της νιτσεϊκής αιώνιας επιστροφής. Στο πρώτο γλυπτό που φιλοτέχνησε ποτέ ο 

Masson [εικ. 144], η ιδέα της μεταμόρφωσης και της χρονικής επανάληψης 

ταυτίζονται: όπως επιβεβαίωνε ο Leiris, η πρόθεση του Masson σε αυτό το έργο, ήταν 

«να δημιουργήσει κάτι χωρίς αρχή ούτε και τέλος». Στο κείμενο  Ηλιακός Πρωκτός 

του Georges Bataille, το οποίο ο Masson είχε εικονογραφήσει το 1931, ο πρώτος 

υιοθετούσε μια θέαση του σύμπαντος-φύσης, η οποία συνδύαζε τις έννοιες της 

σεξουαλικής μεταμόρφωσης και της περιστροφής-επανάληψης: «Βλέπουμε λοιπόν 

ότι η Γη γυρίζει, κάνοντας τα ζώα και τους ανθρώπους να συνευρίσκονται, και 

(εφόσον το αποτέλεσμα είναι τόσο η πηγή όσο και η έκβαση) οι άνθρωποι και τα ζώα 

κάνουν τον κόσμο να γυρίζει».
374

 Το σχέδιο της σπείρας είχε χρησιμοποιηθεί επίσης 

για να εικονογραφήσει ένα άλλο κείμενο του Bataille, με τίτλο Ουράνια Σώματα 

(1938).
375

          

 Ο πίνακας Ο ζωγράφος και ο Χρόνος Ι [εικ. 145] (του οποίου ο Masson 

δημιούργησε τον ίδιο χρόνο μια σχεδόν πανομοιότυπη παραλλαγή) παρουσιάζει έναν 

καμβά σαν καθρέφτη, όπου συντελείται η αποτύπωση της φιγούρας του ζωγράφου σε 

μια εν εξελίξει «φυτική μεταμόρφωση», σαν τις μορφές του Giuseppe Arcimboldo. 

Το παράγωγο της τελευταίας δεν είναι άλλο από μια ολοκληρωτική μίξη με το 

φυσικό βασίλειο των φυτών και των εντόμων, ενθυμίζοντας τους πίνακες με τη 

θεματική των εντόμων (καθώς και την θεωρία του Caillois, για τον φυσικό μιμητισμό 

σαν μια μορφής «ψυχασθένειας»). Ένας από τους δυο στροβιλιζόμενους καρπούς-

κομήτες, που διόλου τυχαία μιμούνται γυναικεία στήθη (επαναλαμβάνοντας την 

διαίρεση της έμφυλης ταυτότητας), συνιστά ένα ρόδι που εκρήγνυται, βάφοντας με το 

«αίμα του πολέμου» το μολύβι και το χέρι του καλλιτέχνη. Το στόμα του καλλιτέχνη 

είναι ανοιχτό, εξαπολύοντας την κραυγή της «ξεσκισμένης ύπαρξης» που βρίσκεται 

σε έκταση, ανάλογη με τους Θεούς που πεθαίνουν στα σχέδια της σειράς των 

Θυσιών.          

 Παρόμοια με τον πίνακα του Magritte Η ανθρώπινη κατάσταση, ο φυσικός-

συμπαντικός κόσμος έξω από το παράθυρο αποτελεί συνέχεια του κάδρου-εαυτού, με 

την ίδια λογική που ο Leiris περιέγραφε την αναλογία μικρόκοσμου και 

μακρόκοσμου. Όπως κατά τη μεταμόρφωση της μορφής στο γλυπτό του Masson, τα 

όρια του εαυτού, «το που ξεκινά και το που τελειώνει», έχουν εκμηδενιστεί.
376

 Ο 
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φυσικός κόσμος αφομοιώνει το άτομο/καλλιτέχνη, όπως ο ουροφόρος όφις 

καταβροχθίζει την ουρά του, σύμβολο που εξηγεί τη συμπαντική διάσταση του 

Χρόνου στον Ηράκλειτο. Ο Αξελός γράφει: «Η ηρακλείτεια διαλεκτική διδάσκει την 

ενότητα της ενότητας και της μη ενότητας (δηλαδή της πολλαπλότητας). Ο Χρόνος 

είναι ένας και πολλαπλός· κάνει τον αιώνιο αληθινό Λόγο χρονικό, εναρμονίζει τις 

βίαιες κοσμικές αλλαγές κι ενώνεται με τη φωτιά δίχως να ταυτίζεται μαζί της. Ο 

κόσμος ως τάξη της αταξίας, ως Ολότητα που περιέχει τα στοιχεία που την 

αποτελούν, υπακούει στο ρυθμό του Χρόνου».
377

    

*** 

Σύμφωνα με τις ψυχαναλυτικού τύπου προσεγγίσεις των Lomas, Poling και 

Foster λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν εύλογα στο 

συμπέρασμα ότι η επιθυμία για  επιστροφή στην αρμονία της πρωταρχικής ενότητας, 

όπως ανιχνεύεται στο έργο του Masson, διέρχεται αναγκαστικά μέσα από μια 

διαδικασία μεταμόρφωσης και χρονικής επανάληψης, που μιμείται τους μηχανισμούς 

της  υποσυνείδητης,  αδιάκοπης επαν-επεξεργασίας του τραύματος. Σε αυτήν την 

περίπτωση το γενετήσιο τραύμα, όπως προσδιορίζεται από τους Rank και Lacan, 

συμπλέκεται με το τραύμα του πολέμου και την επακόλουθη βία των γεγονότων της 

ζωής του Masson – τα οποία όπως υποστήριξα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια 

αίσθηση «τραυματισμένης αρρενωπότητας» και κατ’ επέκταση «ευνουχισμού» – 

οδηγώντας το άτομο/καλλιτέχνη σε μια εμμονική σχεδόν επανάληψη των ίδιων 

μοτίβων και θεμάτων, στο πρότυπο της συνεχούς περιήγησης στους μαιάνδρους του 

ίδιου Λαβύρινθου. Η Ιστορία του Θησέα [εικ. 146], επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσιο 

το μοτίβο του νήματος της Αριάδνης, όπου τα δυο περιπλεγμένα σώματα 

ερωτοτροπούν μέσα στο κεφάλι ενός αναδυόμενου Μινώταυρου.    

 Στη βάση του πίνακα, μια οπή ως αιδοίο, ορίζει την «σεξουαλική είσοδο» στο 

Λαβύρινθο. Στην ερμηνεία του κριτικού μύθου από τον Masson, δεν είναι ο Θησέας ο 

πρωταγωνιστής, αλλά το θηριώδες τέρας: «Στον ελληνικό μύθο, ο Μινώταυρος 

σκοτώνεται· στη δική μου εκδοχή είναι νικητής. Σκοτώνει αυτόν που θα εισέλθει στο 

λαβύρινθο».
378

 Εξού και η επικέντρωσή του στα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

περιβάλλουν το κατόρθωμα του Αθηναίου ήρωα, παρά στον ίδιο. Στο Μυστικό του 

Λαβυρίνθου [εικ. 147], όπου τα πάντα φαίνεται να μιμούνται τη συστροφή του 
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στροβίλου  στον ουρανό, πάνω αριστερά, ο Μινώταυρος είναι αυτός που ερωτοτροπεί 

με την Αριάδνη, κρατώντας μάλιστα στο χέρι το σπαθί του Θησέα. Το 

«λαβυρινθώδες» σώμα του βρίσκεται σε μια διαδικασία μίξης με αυτό της Αριάδνης, 

ενώ παραμένουν ευδιάκριτες ζωικές και φυτικές μορφές (το κεφάλι της Αριάδνης 

μετατρέπεται σε καλαμπόκι).
379

       

 Η καταληκτική μου θέση εδώ, είναι ότι ενώ μια τέτοιου είδους θεώρηση του 

έργου του Masson, διεκδικεί μια εγκυρότητα, και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί 

υπόψη, δεν διαφεύγει επ' ουδενί του κίνδυνου μιας υπερ-ερμηνείας. Όπως έδειξα 

πολλάκις έως τώρα – πράγμα το οποίος ήταν κι ένας από τους προγραμματικούς 

στόχους μου – η κριτική που ασκεί σε αυτό το μοντέλο ερμηνείας ο Kadri, μπορεί να 

αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη για την ανάδειξη των ορίων του. Για παράδειγμα, ο 

τελευταίος επιχειρεί ένα σχολιασμό του τρόπου με τον οποίο ο Lomas αποπειράται να 

συνδέσει την ψυχαναλυτική θεώρηση της τραυματικής επανάληψης, με την ιδέα της 

αιώνιας επιστροφής. Όπως γίνεται φανερό, ο Kadri προσάπτει στον Lomas μια 

λανθασμένη (ή τουλάχιστον μη επαρκή) κατανόηση του ειδικού βάρους που φέρει η 

έννοια αυτή για το έργο Nietzsche. Η κριτική μοιάζει ορθή, αν αναλογιστούμε την 

στοιχειοθέτηση του νοηματικού φορτίου του όρου, όπως προτάθηκε πρωτύτερα:  

Η αιωνία επιστροφή διατηρεί μα αρκετά επισφαλή θέση για τους ερμηνευτές του 

Nietzsche, με τους περισσότερους είτε να την αποδέχονται μερικώς σαν ένα αλλόκοτο 

πρόβλημα που ο Nietzsche απλά σκαρφίστηκε, είτε να υποβαθμίζουν την σημασία της 

σαν ένα ενοχλητικό μπέρδεμα, σε σχέση με τις πιο "σημαντικές", ή τουλάχιστον 

συνεκτικές του θέσεις. Σαν αποτέλεσμα, η αιώνια επιστροφή αντιμετωπίζεται συχνά με 

τους αφηρημένους, και σχεδόν επιφανειακούς όρους, του ότι αποτελεί μια κοσμολογική 

υπόθεση, ή μια ψυχολογική πρόκληση. [..] Ένα παράδειγμα για το πως αυτές οι 

παραδοσιακές ερμηνείες της αιώνιας επιστροφής έχουν εφαρμοστεί, μπορεί να 

εντοπίσει κανείς στην προσπάθεια του David Lomas να την ανιχνεύσει στο έργο του 

André Masson. Αν και ο Lomas παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ενσαρκώνονται 

στους πίνακες του καλλιτέχνη, ορισμένες αναγνώσεις της αιώνιας επιστροφής, 

αντικατοπτρίζοντας τόσο την κοσμολογική όσο και τη ψυχολογική απόδοσή της, σε 

κάθε περίπτωση μένουμε με μια μη ικανοποιητική αίσθηση του πως η αιώνια επιστροφή 

μπορεί να αποτελέσει την τελική κλιμάκωση μιας διαδικασίας φιλοσοφικού πεσιμισμού. 

Ο Lomas επισημαίνει αρχικά την κυκλικότητα της φυσικής εικονοποιίας του Masson, 
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συνδέοντaς μια υποτιθέμενη «νιτσεϊκή» κυκλικότητα με ένα ψυχαναγκασμό για 

επανάληψη (όπως εφαρμόζεται στα έργα του), έτσι ώστε "η αντιστροφή του σθένους 

[valence] που προκαλείται από την επανάληψη, αντικατοπτρίζεται στη μεταστοιχείωση 

του φόβου σε εκστατική απόλαυση". Ωστόσο αν η αιώνια επιστροφή αναγνωρίζεται σαν 

το τελευταίο άκρο της διαδικασίας του φιλοσοφικού πεσιμισμού, χαρακτηριζόμενη από 

την μεθοδολογική ρήξη των μορφών και των ιδανικών, η επιβεβαίωση δεν μπορεί να 

κατευθύνεται προς πραγματικά επαναλαμβανόμενα γεγονότα, καθώς εξαρχής τα 

γεγονότα δεν επρόκειτο να φέρουν κανένα σύνολο ποιοτήτων, που θα μπορούσαν να 

επαναληφθούν.
380

  

*** 

Φτάνοντας στο τέλος της μελέτης αυτής, για τις ανάγκες ενός πιο εύσχημου 

επιλόγου, θα επιτρέβω στον εαυτό μου ορισμένες πιο «αφηρημένα ποιητικές», και 

λιγότερο επιστημονικά ακριβείς, φράσεις: Μύθος και πραγματικότητα μπλέκονται 

στο έργο του Masson, για να εκφράσουν αυτήν τη συμπαντική ολότητα, την ένωση 

όλων των φυσικών πραγμάτων, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου. Η ολότητα 

αυτή εκφράζεται ως αιώνια επανάληψη των ίδιων μοτίβων, μια διαρκής 

μεταμόρφωση που δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ: «Μαζί με την κοσμική 

μνήμη, υπάρχει και η δική μας. Μαίανδροι της αιώνιας επιστροφής του ίδιου. Αυτού 

που ήταν και θα είναι. Δεν είμαστε παρά υποδοχείς αυτής της αιωνιότητας.» 
381

 Στο 

αυτοβιογραφικό του κείμενο Memoire du Monde, όπου ο Masson ανατρέχει στα 

χρόνια του πολέμου, περιγράφει μια σκηνή όπου αυτός και ένας σύντροφός του, 

καλούνται να ξετυλίξουν ένα τηλεφωνικό καλώδιο στις γραμμές του εχθρού «ένα 

νήμα που δεν είναι αυτό της Αριάδνης, αλλά αυτό που μπορεί να μας συνδέσει με τον 

τρομερό Μινώταυρο».
382

 Ο στρατιώτης/καλλιτέχνης πλανάται στον Λαβύρινθο του 

κρητικού μύθου, για να συναντήσει στο κέντρο του, με τη μορφή του θηριώδους 

Μινώταυρου, τη σφαίρα του ελεύθερου σκοπευτή που τον τραυμάτισε στο στήθος. 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 

 

[Παράθεμα 1] 

Πρόκειται για ένα από τα πιο πλούσια έργα μου. Στο πρώτο πλάνο υπάρχει 

ένα είδος άρπας, που συνιστά μια παγίδα. Αυτή η παγίδα είναι οδοντωτή, κι όπως 

είναι φανερό, θηλυκή. Ο άνθρωπος, το σώμα του οποίου είναι γδαρμένο (ένα 

ενθύμημα από το πόλεμο · κάποτε είχα δει ένα άνθρωπο σκοτωμένο στο λαγούμι 

ενός χαρακώματος, με  το κεφάλι διαλυμένο, κι αυτό με έκανε να σκεφτώ ένα 

ανοιγμένο ρόδι), έχει ήδη πιαστεί. Ο ευνουχισμός έχει ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο 

εκμηδενισμός του ανθρώπου. Σε κοντινή απόσταση επίσης υπάρχουν, στα αριστερά, 

μουσικά όργανα που είναι ανθρωπομορφικά· εκεί βρίσκεται και η γυναίκα-μουσικό 

όργανο, που είναι πριονισμένη από μια σαφώς αρσενική φιγούρα: ένα είδος μάχης 

των φύλων που δεν είχα αντιληφθεί στην αρχή. Οι αχυρένιες μπαλιές εμφανίζονται 

εκεί, σίγουρα για να τροφοδοτήσουν την φωτιά που αγριεύει. Το αίμα εκτοξεύεται 

παντού. Αυτός είναι ένας πίνακας από φωτιά και αίμα. Πιο ψηλά, διακρίνονται κι 

άλλοι μουσικοί.  Γι’ αυτό το τμήμα, στα δεξιά του πίνακα, δεν έχω εξήγηση. Είναι 

ένας θάνατος μετά μουσικής, και την ίδια στιγμή η ολοκλήρωση ενός ανθρώπου. Κι 

εκεί εμφανίζεται ένα πιανο-μινώταυρος, ο pianotaure (δημιούργησα ένα πίνακα γι’ 

αυτόν αργότερα, απεικονιζόμενο μαζί με γυμνή γυναίκα, με την οποία 

συνουσιάζεται). Εδώ, η σύνθεση αποτελείται από δύο στοιχεία που είχα ονειρευτεί: 

Φιγούρες που έχουν καταφέρει να περπατήσουν στους κάθετους τοίχους, κλίνοντας 

το κεφάλι προς τα κάτω. Ονομάζω αυτόν τον πίνακα "Στον Πύργο του Ύπνου", γιατί 

η σκηνή λαμβάνει χώρα σε ένα πύργο· ένα πύργο που είναι ταυτόχρονα ένα υπόγειο 

και ένας απύθμενος κόσμος, χωρίς κανένα άνοιγμα, αν όχι στην άβυσσο. Ναι έχετε 

δίκιο: υπάρχει μια ελπίδα, το φως της ημέρας. Να αποκρυπτογραφήσεις το πίνακα· 

δύσκολο εγχείρημα. Είναι ένας κόσμος ονειρικός, σαδικός…383 
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[Παραθεμα 2] 

 

Ο γιατρός με ανακήρυξε σύντομα "υποψήφιο για την αναμόρφωση". [Στους] 

στρατώνες της Clignancourt: μερικές δεκάδες γρυλίσματα σε μια σάλα, ενώ στην 

πλατφόρμα [βρισκόταν] ο κύριος υπεύθυνος των αναμορφώσεων, και οι βοηθοί του. 

Ήρθε η σειρά μου. Ημίγυμνος από τη μέση και πάνω, κρατώντας στο χέρι το 

στρατιωτικό βιβλιαράκι [με σχέδια] από όλα τα είδη αντρικών σωματότυπων. [Ο 

υπεύθυνος είπε]:  "Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά". Μην μπορώντας να κάνω τίποτα 

άλλο από το να σηκώσω μονό το ένα, σε ορθή γωνία, ο υπεύθυνος μου άρπαξε το 

άλλο και με όλη του τη δύναμη το σήκωσε μέχρι το επίπεδο του κεφαλιού. Το 

αποτέλεσμα ήταν να μου σχίσει τα ράμματα της πληγής, με αποτέλεσμα να αρχίσω 

να αιμορραγώ σαν γουρούνι. Του πέταξα στο κεφάλι το στρατιωτικό εγχειρίδιό που 

κρατούσα στο αριστερό χέρι, και κατέβηκα από την πλατφόρμα "κατά την στιγμή 

της αναμόρφωσης", φωνάζοντας: "Χασάπη, χασάπη..". Προχωρώντας με μεγάλα 

βήματα, με το κορμί γυμνό και αιμόφυρτο, μπροστά από τον σαστισμένο σκοπό, 

πήδηξα στο τραμ του Mountrouge-Gare de l'Est. Οι ταξιδιώτες έστρεφαν το κεφάλι 

[προς εμένα], την ίδια στιγμή που ένα επίμονο, οργισμένο βλέμμα μου, αποθάρρυνε 

κάθε κίνηση από τη δική τους πλευρά. Φτάνοντας στην οικογένειά μου, κοντά στον 

Κήπο του Παρατηρητηρίου (Jardin de l'Observatoire), οι δικοί μου έμειναν άναυδοι 

μπροστά σε αυτή την βαρβαρότητα που δεν ήταν γερμανική.. 384
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[Παράθεμα 3] 

 

Όλες μας οι ηθικές συνήθειες και οι ευγενικές κινήσεις, ολόκληρος αυτός ο 

μανδύας φρέσκου χρώματος που καλύπτει την ακαμψία των επικίνδυνων ενστίκτων 

μας, όλες αυτές οι όμορφες μορφές πολιτισμού για τις οποίες είμαστε τόσο 

περήφανοι – γιατί χάρη σε αυτές μπορούμε να αποκαλούμαστε πολιτισμένοι - είναι 

έτοιμες να εξαφανιστούν με τον παραμικρό ανεμοστρόβιλο, να σπάσουν με το 

παραμικρό σοκ (όπως ο καθρέφτης που κρατιέται από ένα καρφί του οποίου το 

βερνίκι έχει ραγίσματα ή γρατζουνιές), επιτρέποντας να εμφανιστεί στα διάκενα η 

τρομακτική αγριότητα, αποκαλυπτόμενη από τις  ρωγμές, όπως η κόλαση 

εμφανίζεται από ταρακουνήματα της γης, όταν αυτές οι επαναστάσεις της κοσμικής 

τάξης αναγκάσουν την εύθραυστη μεμβράνη της χερσαίας περιφέρειας να εκραγεί, 

απογυμνώνοντας σε μια στιγμή την κεντρική φωτιά, της οποίας η κακή και βίαιη 

ζέση, διατηρεί τις πέτρες τις ίδιες μέσα στην υγροποίηση. Δεν περνάει ούτε μια μέρα 

χωρίς προειδοποίηση για μια τέτοια καταστροφή, οπότε μπορούμε πραγματικά να 

πούμε ότι όχι μόνο χορεύουμε ή ισορροπούμε στην άκρη ενός ηφαίστειου, αλλά και 

ότι ολόκληρη η ζωή μας, η ίδια μας η αναπνοή, συνδέεται με τη λάβα, τους 

κρατήρες, τους θερμούς πίδακες και όλα τα σημεία των ηφαιστείων   

 [..] Οι ασκήσεις του τσίρκου, όπως η αξέχαστη σκηνή του Cirque Gleich, 

όπου μια ολόκληρη ομάδα ακροβατών αιωρείται στα ύψη, μπορούν να πάνε λίγο πιο 

μακριά από όλα τα άλλα θεάματα, γιατί συμβαίνει κάτι πραγματικό, και αναπνέει 

κανείς σε αυτό το μέρος, όπως δίπλα σε ένα σφαγείο ή στη σημείο ενός εγκλήματος, 

την άθλια μυρωδιά του θανάτου, που κρεμάει πάνω από τα κεφάλια των, κατά τ’ 

άλλα παθητικών θεατών, την απειλή κινδύνου. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε 

πολύ μακριά από την εποχή του λίθου, και το παχύρευστο αίμα των παλιών μαμούθ 

που σκότωναν οι παππούδες, επιστρέφει συχνά στο κεφάλι μας σαν άφρισμα 

σκοτεινής κακίας. [..] Οπότε αντλούμε ευχαρίστηση από το να βλέπουμε τους 

άλλους να ρισκάρουν την ζωή τους, καθήμενοι αναπαυτικά στις πολυθρόνες μας, 

παραδομένοι στην εξωφρενική μέθη του κινδύνου, ενώ δεν εκτιθόμαστε στην 

πραγματικότητα, ούτε στις ελάχιστες προκλήσεις της τύχης · πρόθυμοι να 
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αποσυντεθούμε στην ίδια μας την σάρκα, σε μια οκνηρή γαλήνη. Αυτή είναι 

πιθανότατα η μόνη διαφορά ανάμεσα στην εποχή μας και σ’ αυτή των σπηλαίων: 

σήμερα επιστρατεύουμε αποδιοπομπαίους τράγους που αναλαμβάνουν να 

εκτελέσουν για εμάς όλα εκείνα που δεν έχουμε το κουράγιο να εκτελέσουμε μόνοι 

μας. Η μόδα των δολοφόνων, νομίζω δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης: ένα όμορφο 

έγκλημα, τρομακτικό χωρίς αμφιβολία, μπορεί την ίδια στιγμή να ικανοποιήσει 

ασυνείδητα όλο τον κόσμο, και η δολοφονία γίνεται ένα είδος μαγείας που εφαρμόζει 

τελετουργικά  την πιο τρομερή θυσία. 385 

 

[Παράθεμα 4] 

Η κοινή ζωή του André και της Paule, δεν κράτησε παρά τρία χρόνια, γεμάτα 

πάθος και καταιγίδες, εγκαταλείψεων και επανασυνδέσεων. Σε γενικές γραμμές, η 

Paule ήταν εκείνη που έφευγε και επέστρεφε. Ήταν εξαιρετικά αγκιστρωμένη στον 

André. Ωστόσο, τόσο πραγματίστρια όσο και παθιασμένη, υπέφερε γρήγορα από 

καταστροφικές οικονομικές συγκυρίες, πράγμα που καθιστούσε την καριέρα και την 

καθημερινή ζωή του άντρα που ήθελε να παντρευτεί, αβέβαιη. O Masson διέκοψε 

ταυτόχρονα τις σχέσεις του, ανάμεσα στο 1929 και το 1920, με την γυναίκα του 

Odette, τον έμπορο τέχνης και φίλο του Kahnweiler, και τον ηγέτη της 

σουρεαλιστικής ομάδας André Breton. Η Paule επρόκειτο να υποφέρει από τις 

νευρικές κρίσεις που οδηγούσαν τον Masson σε εκρήξεις θυμού, υπό την πίεση 

επαγγελματικών και ιδιωτικών εντάσεων, τις οποίες το αλκοόλ αύξανε. Ήθελε να 

προστατεύσει τον εαυτό της και τελικά τα κατάφερε     

 [..] 5 Οκτωβρίου 1930: Ο André έγραψε ένα γράμμα στην Paule, η οποία είχε 

αναχωρήσει ξαφνικά για την Αγγλία; εκείνη το έσκισε σε μικρά κομμάτια, αλλά  

φύλαξε προσεκτικά το πάζλ: Με αυτό τον τρόπο άρχισε, χωρίς κανένας να γνωρίζει 

το γιατί, κάτι που θα αποτελούσε ένα επαναληπτικό μηχανισμό στις σχέσεις τους: H 

Paule φεύγει, ο André προσπαθεί να την σταματήσει, εξηγείται, παραδέχεται τα 

λάθη του, ή απαιτεί, κατά την επιστροφή της, εξηγήσεις. Αργότερα, εκείνη θα 

                                                           
385

 Michel Leiris, «Civilization» στο Documents (1929-1930), préface de Dennis Hollier, Éditions 

Jean-Michel Place, 1991, Παρίσι, σελ. 221-222 



 

[195] 
 

παραδεχόταν ότι πριν το διαζύγιο του André με την Odette, ανησυχούσε βλέποντας 

μια σκιά στο πρόσωπό του, παρορμητική, ακόμα και σκληρή. Απέδιδε την εξήγησή 

της, στο παλιό τραύμα του André στον «Μεγάλο Πόλεμο», στις οικονομικές 

δυσκολίες που ακλούθησαν την κρίση του 1929, και στην πίεση της δουλειάς. «Πόσο 

δυσάρεστο», της έγραφε σε ένα γράμμα εκείνη την περίφημη Κυριακή του 

Οκτωβρίου του 1930, "να είμαστε έτσι τραγικά χωρισμένοι ο ένας από τον άλλο, 

εξαιτίας της ακαταμάχητης ροπής μου προς την καταστροφή, στο να προκαλώ τον 

πόνο και να υποφέρω και εγώ ο ίδιος".       

 Αλλά η Paule επέστρεψε. Σχεδόν πάντα θα επέστρεφε κοντά στον André, 

μέχρι το φθινόπωρο του 1932. Το 1931, το θέατρο των αναταραχών θα μεταφερόταν 

στη «Les Cypres», μια ενοικιαζόμενη βίλα, κοντά στο Grasse, όπου σκόπευαν να 

ζήσουν και να εργαστούν μαζί. [..] Συνεχόμενη μάχη, μόνιμη πρόκληση, 

εξαντλητική: «Είμαι 35 ετών - Δεν έχω λάβει τίποτα και δεν περιμένω κάτι που να 

εξισορροπήσει τα πράγματα» [έγραφε στην Paul αφού επέστρεψε μόνος στη βίλα, 

τον Ιούλιο του 1931]. O Masson ερέθισε τους παλιούς του δαίμονες: την 

υπερευαισθησία του κατά τη διάρκεια και μετά τον «Μεγάλο Πόλεμο», αυτό το 

σημείο καμπής που δεν τέλειωσε ποτέ. [..] Στο Παρίσι η κοινή ζωή δεν ήταν απλή. Ο 

André μετακόμιζε συνεχώς. Έχουν καταγραφεί οκτώ διευθύνσεις όπου λάμβανε την 

αλληλογραφία του, μεταξύ 1929 και 1932..      

 [..] Μια πρώτη προσπάθεια για γάμο, στο Λονδίνο μάλιστα, ανάμεσα στο 

1929 και το 1930, δεν ευοδώθηκε. Την Άνοιξη του 1932, τα πράγματα έμοιαζαν 

σοβαρότερα. [..] Η διακοπή της διαδικασίας δεν συνέβη από μέρους της. Μετά την 

υπογραφή του συμφώνου στις 2 Απριλίου 1932 και την έκδοση της ανακοίνωσης στο 

δημαρχείο του 6ου διαμερίσματος, κάποιο γεγονός, που ο Masson ανέκαθεν 

χαρακτήριζε ως βίαιο επεισόδιο από την πλευρά του, εμπόδισε το γάμο να λάβει 

χώρα. Ωστόσο, η έκδοση των αδειών γάμου, τους δέσμευε για ένα χρόνο. 

Κατάσταση ειλικρινώς ανυπόφορη. Ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι ο Paul 

Rosenberg, μετά την έκθεση του Οκτωβρίου του 1932 δεν ανανέωσε το συμβόλαιό 

του, ο Skira δεν έδωσε συνέχεια στο σχέδιο της εικονογράφησης ενός βιβλίου, κι ότι 

τα λεφτά για την διακόσμηση David-Weill εξαντλήθηκαν σταδιακά. Η παραγγελία 

από τα Ρώσικα Μπαλέτα του Μόντε Κάρλο το 1933, καθώς και η επιστροφή στον 

Kahnweiller, ήταν αυτά που επανέφεραν οικονομικά τον Masson. αλλά ως εκείνη τη 
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στιγμή είχε βρει επιτέλους, κοντά στην Rose Makles, την ισορροπία που θα τον 

έσωζε.           

 [..] Αυτό το love affair, που αφορούσε δυο ταλαντούχους και αδυσώπητους, 

στο να αποδείξουν την ταυτότητα των έργων τους, καλλιτέχνες, στην 

πραγματικότητα δεν είχε το "τραγικό τέλος", που αφηγούνται κάποιες βιογραφίες. 

Ύστερα από έντονες κρίσεις, ακόμα και επεισόδια βίας, το τέλος της ιστορίας τους 

είναι γεμάτο από αμφιβολίες, από μη ειπωμένα λόγια, ίσως και, παρανοήσεις.  Κι 

αυτό κυρίως γιατί, ανόμοια με οποιαδήποτε μυθιστορηματική αφήγηση που σέβεται 

τον εαυτό της, λείπει το "τελευταίο γράμμα", η τελική εξήγηση. Η Paule ήξερε ότι ο 

Masson έζησε από τότε χωρίς εκείνη, χωρίς να ειδωθούν ποτέ ξανά. Για το ότι 

υπέφερε δεν υπάρχει αμφιβολία·  ότι έσκισε ένα απελπισμένο ερωτικό γράμμα κι 

έπειτα φύλαξε με φροντίδα τα κομμάτια του, ότι φύλαξε τα τηλεγραφήματα, μια 

σουρεαλιστική κάρτα, την μονογραφία του Pascal Pia αφιερωμένη από τον 

συγγραφέα στον André Masson, μια μικρή έκδοση των «Illuminations» του 

Rimbaud, ανοικτή στο ποίημα "ο Προφήτης", κάποιες φωτογραφίες μεσογειακής 

ευτυχίας, και τα παρατημένα σχέδια ενός ζωγράφου που εκτιμούσε πολύ, και τα 

οποία θεώρησε υπερβολικό να παρατήσει στο δρόμο, ή στο "ξενοδοχείο των 

ανέμων'..., τίποτα από αυτά δεν ήταν ασήμαντο, τουναντίον όλα αυτά δήλωναν 

πάθος. Αλλά η Paule ήταν λογική, Είχε ένα έργο να ολοκληρώσει, δεν ήθελε να 

αποξενωθεί από τον κόσμο. Μέχρι το τέλος της ζωής της, θα επιβεβαίωνε καθαρά το 

διπλό πρόσωπο ενός επεισοδίου, του οποίου το ενθύμημα είχε κολλήσει στο δέρμα 

της: το πάθος την οδήγησε στο φόβο, η αγάπη στην θλίψη, στην αμφιβολία και στην 

αβεβαιότητα. H Paule Vézelay, το 1933, παραιτήθηκε μια για πάντα, από τις 

ψευδαισθήσεις μιας γαλήνιας και "αστικής" αγάπης. Καλλιτέχνιδα ήταν, 

καλλιτέχνιδα παρέμεινε.386 
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[Παραθεμα 5] 

Andre Masson - Από το Μοντσερρα (1934) 

Όλα επιστρέφουν στο Αείζωον Πυρ, 

Λαίλαπα από φλόγες, 

Τάδε έφη Ηράκλειτος. 

Άνοδος και πτώση του ανθρώπου, του σοφού και του σκληρού, 

Δες την παλίρροια και την άμπωτη 

Στα πάθη τα αξιοκαταφρόνητα. 

Θ' αγαπήσεις την υγρότητα όπως αγαπάμε τη μήτρα της γέννησής μας/ 

Άνδρες και γυναίκες, είστε ταγμένοι στη φωτιά της άυλης λάβας, 

Που ρέει εδώ και διαλύεται παρακεί, 

Αιώνια θνητή, 

Αιώνια ζώσα, 

Που αγαπά μόνο τα μέλλοντα,  

Κι εσείς για πάντα ριγμένοι στα ηφαίστεια της ζωής και του θανάτου. 

 

Και ο Παράκελσος: με τα χέρια ακουμπισμένα 

Στο σπαθί της σοφίας, 

Σύντροφος των άστρων και της πέτρας,  

Εραστής της σπηλιάς του όντος 

Της μήτρας του σύμπαντος 

 

Κι εσύ, Ζαρατούστρα, 

Φωτεινός οφθαλμός, 

Στο κέντρο ενός κόσμου τρομερού και χαρούμενου 

Σε χαιρετώ από ψηλά, 

Από το Μοντσερρα. 387 
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André Masson, Θυσίες: Εσταυρωμένος, χαρακτικό, 32 x 24 εκ., εικονογράφηση για τo 

κείμενο Θυσίες του Georges Bataille, Editions Guy Lévis Mano (1936), Παρίσι 
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 [Εικόνα 89] 

 

André Masson, Θυσίες: Ορφέας, 32 x 24 εκ., εικονογράφηση για το κείμενο Θυσίες του 

Georges Bataille, Editions Guy Lévis Mano (1936), Παρίσι 

[Εικόνα 90] 

 

André Masson, Θυσίες: Όσιρις, 32 x 24 εκ., εικονογράφηση για το κείμενο Θυσίες του 

Georges Bataille, Editions Guy Lévis Mano (1936), Παρίσι 



 

[252] 
 

[Εικόνα 91] 

 

André Masson, Ακταίων, 1936, ακουαρέλα και μελάνι σε χαρτί, 61 x 48 εκ., Ιδιωτική 

Συλλογή 

[Εικόνα 92] 

 

André Masson, Ορφέας, 1933, τονική οξυγραφία, 27 x 22.6 εκ. 
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[Εικόνα 93] 

 

André Masson, Νεαρές κοπέλες στραγγαλίζουν πουλιά, 1932, ελαιογραφία, 68.4 x 54 εκ., 

Galleria Fabien Boulakia 

[Εικόνα 94] 

 

André Masson, Σφαγή στο ήλιο, 1932, μελάνι σε χαρτί, 42.5 x 54 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 
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[Εικόνα 95] 

 

André Masson, Ταυρομαχία, 1937, ελαιογραφία, 33 x 41 εκ., Ιδιωτική Συλλογή, 

Παρίσι 

[Εικόνα 96] 

 

André Masson, Μεγάλη Ταυρομαχία, 1937, ελαιογραφία, 83 x 100.2 εκ., The 

Baltimore Museum of Art, Baltimore 
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[Εικόνα 97] 

 

André Masson, Pietà Corrida, 1936, ελαιογραφία, 45 x 49 εκ., Ιδιωτική 

Συλλογή, Παρίσι 

[Εικόνα 98]  

 

Pablo Picasso, Ταυρομαχία: Ο Θάνατος του ταυρομάχου, 1933, ελαιογραφία, 

69.7 x 90 εκ., Musée Picasso, Παρίσι 
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 [Εικόνα 99] 

 

André Masson, Πίδακας Αίματος, 1936, ελαιογραφία, 98 x 126 εκ, Musée 

National D’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Παρίσι 

[Εικόνα 100] 

 

André Masson, Ονειρική ταυρομαχία, 1937, 46 x 55 εκ., Ιδιωτική Συλλογή, 

Παρίσι 
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[Εικόνα 101] 

 

André Masson, εικονογράφηση στο Michel Leiris, Miroir de la tauromachie, 

Editions GLM, Παρίσι, 1938 

[Εικόνα 102] 

 

André Masson, εικονογράφηση στο Michel Leiris, Miroir de la tauromachie, 

Editions GLM, Παρίσι, 1938 
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 [Εικόνα 103] 

 

André Masson, Ταυρομαχία στον ήλιο, 1936, ελαιογραφία, 90 x 85 εκ., Ιδιωτική 

Συλλογή 

[Εικόνα 104] 

 

André Masson, Ενθύμημα από την Calmarza, 1937, μελάνι σε χαρτί, 31 x 48 εκ., 

Galerie Leiris, Παρίσι 
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[Εικόνα 105] 

 

André Masson, Αυγή στο Montserrat, 1935, ελαιογραφία, 50 x 65 εκ., Συλλογή 

J.-C. Binoche, Παρίσι 

[Εικόνα 106] 

 

André Masson, Το τοπίο των θαυμάτων, 1935, ελαιογραφία, 76.8 x 65.4, Τhe 

Solomon R. Guggenheim Museum, Νέα Υόρκη 
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[Εικόνα 107] 

 

André Masson, Ακέφαλος (εξώφυλλο), Acéphale, τ. 1ο, Editions G.L.M., Paris, 

1936 

[Εικόνα 108] 

 

André Masson, Ο Ηλιακός Άνθρωπος, 1935, ελαιογραφία, 89 x 117 εκ, Ιδιωτική 

συλλο 
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[Εικόνα 109] 

 

André Masson, Ακέφαλος, Acéphale, τ. 2ο, Editions G.L.M., Paris, 1937 
 

[Εικόνα 110] 

 

André Masson, Ταυρομαχία, 1935, μολύβι σε χαρτί, Συλλογή Jean Marie Baron, 

Παρίσι 
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[Εικόνα 111] 

 

André Masson, Ακέφαλος: Tossa de Marr, Acéphale, τ. 2ο, Editions G.L.M., 
Paris, 1937 
 
[Εικόνα 112] 
 

 

André Masson, Ακέφαλος: Το σπαθί είναι η γέφυρα, Acéphale, τ. 1ο, Editions 

G.L.M., Paris, 1936 
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[Εικόνα 113] 

 

André Masson,  Ακέφαλος: Από το Montserrat, Acéphale, τ. 2ο, Editions G.L.M., 
Paris, 1937 
 

[Εικόνα 114] 

 

André Masson, Ακέφαλος: Διόνυσος, Acéphale, τ. 3-4ο, Editions G.L.M., Paris, 

1937 
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[Εικόνα 115] 

 

André Masson, Ακέφαλος: Τραγική Ελλάδα, Acéphale, τ. 3-4ο, Editions G.L.M., 

Paris, 1937 

[Εικόνα 116] 

 

André Masson, Ακέφαλος: Διονυσιακό Σύμπαν, Acéphale, τ. 3-4ο, Editions 

G.L.M., Paris, 1937 
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[Εικόνα 117] 

 

André Masson, Η μεγάλη φύση, 1937, μελάνι σε χαρτί, 62 x 48 εκ., Συλλογή 

Claude Berri, Παρίσι 

[Εικόνα 118] 
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[Εικόνα 119] 

 

Georges Bataille, «Chronique nietzschéenne», Acéphale, τ. 3-4ο, Editions 

G.L.M., Paris, 1937, σελ. 18 

[Εικόνα 120] 

 

André Masson, σχέδιο για τα σκηνικά της παράστασης Νουμάνθια, 1937, γκουάς 

σε χαρτί, 48 x 58 εκ., Ιδιωτική Συλλογή, Παρίσι 



 

[267] 
 

[Εικόνα 121] 

 

André Masson, Ρωμαϊκή Σφαγή, 1935, ελαιογραφία, 93 x 76 εκ., Ιδιωτική 

Συλλογή, Νίκαια 

[Εικόνα 122] 

 

André Masson, Για την Νουμάνθια, 1937, μελάνι σε χαρτί, 29 x 24 εκ., Ιδιωτική 

Συλλογή, Παρίσι 
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[Εικόνα 123] 

 

André Masson, Ακέφαλος, 1936 

[Εικόνα 124] 

 

André Masson, H Γη, 1939, λάδι και άμμος σε καμβά, 43 x 53 εκ, Musée 

National d' Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Παρίσι 
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[Εικόνα 125] 

 

André Masson, Στη πηγή, η αγαπημένη γυναίκα… (Μυθολογία της Φυσης), 1938, 

μελάνι σε χαρτί 

[Εικόνα 126] 

 

André Masson, Μεταμόρφωση, 1937-1938, μελάνι σε χαρτί, 30.3 x 22.8 εκ. 
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[Εικόνα 127] 

 

André Masson, Ερωτική Γη, 1938, μελάνι σε χαρτί, 55.5 x 48 εκ. 

 [Εικόνα 128] 

 

André Masson, Ερωτική Γη, 1939, μελάνι σε χαρτί, 31.5 x 49 εκ. 
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[Εικόνα 129] 

 

André Masson, Οιδίποδας, 1939, ελαιογραφία, 33 x 41 εκ, Ιδιωτική συλλογή, 

Παρίσι 

[Εικόνα 130] 

 

André Masson, Δάσος (Μυθολογία της Φύσης), 1938, μελάνι σε χαρτί 



 

[272] 
 

[Εικόνα 131] 

 

André Masson, Το νήμα της Αριάδνης, ελαιογραφία, 1938, 22 x 27 εκ., Ιδιωτική 

συλλογή, Παρίσι 

[Εικόνα 132] 

 

André Masson, Βγαίνεις από το περίβλημα, γίνεσαι ο θεός που χορεύει 

(Μυθολογία του Όντος ), 1939 
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[Εικόνα 133] 

 

André Masson, Αυτός ο μοναχικός αετός είσαι εσύ, παρατημένος στην άβυσσο του 

τίποτα (Μυθολογία του Όντος), 1939, μελάνι σε χαρτί 

[Εικόνα 134] 

 

André Masson, Το όνειρο της Αριάδνης, 1938, μελάνι σε χαρτί, 49.9 x 65.4 εκ. 
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[Εικόνα 135] 

 

André Masson, Κατασκευή ενός ανθρώπου, 1939, μελάνι σε χαρτί. 55.5 x 65.5 εκ 

[Εικόνα 136] 

 

André Masson, Οι περιπατητές, 1927, άμμος και λάδι σε καμβά, 73.3 x 37.5 εκ., 

Hirshhom Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, 

Ουάσινγκτον 
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[Εικόνα 137] 

 

André Masson, Η βελανιδιά και η περιπλεγμένη γοητεία (Μυθολογία της Φύσης), 

1938, μελάνι σε χαρτί 

[Εικόνα 138] 

 

André Masson, Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος κόσμος (Μυθολογία της Φύσης), 

1938, μελάνι σε χαρτί 
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[Εικόνα 139] 

 

André Masson, Gradiva, 1939, ελαιογραφία, 97 x 120 εκ., Musée National d' Art 

Moderne, Centre Georges Pompidou, Παρίσι 

[Εικόνα  140] 

 

André Masson, Η μεταμόρφωση των εραστών, 1938, ελαιογραφία, 100 x 89 εκ., 

Ιδιωτική συλλογή 
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[Εικόνα 141] 

 

André Masson, Η θάλασσα, 1925 (στο Florence de Meredieu, André Masson : 

Les dessins automatiques, Blusson, 1988, Paris, σελ. 36) 

[Εικόνα 142] 

 

André Masson, Αυτόματο σχέδιο (στο Florence de Meredieu, André Masson : 

Les dessins automatiques, Blusson, 1988, Paris, σελ. 40) 
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[Εικόνα 143] 

 

André Masson, Κρανιακή Πόλη, 1940, μολύβι σε χαρτί, 31 x 24.4 εκ. 

[Εικόνα 144] 

 

André Masson, Μεταμόρφωση, 1927, 20.8 x 15.9 x 7.4, Coll. Hirshorn Museum 

and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington 
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[Εικόνα 145] 

 

André Masson, Ο ζωγράφος και ο Χρόνος Ι, 1939, ελαιογραφία, 116 x 73 εκ., 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Ρώμη 

[Εικόνα 146] 

 

André Masson, Ιστορία του Θησέα, 1939, λάδι και άμμος σε καμβά, 30 x 50 εκ., 

Ιδιωτική συλλογή Lawrence Saphire, Νέα Υόρκη 
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[Εικόνα 147] 

 

André Masson, Το μυστικό του Λαβυρίνθου, 1935, κάρβουνο και μαλακό παστέλ 

σε χαρτί, 50.4 x 36.8, Musée National d' Art Moderne, Centre Georges 

Pompidou, Παρίσι 

 

 

 


