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ει κόνες εξω φύ λλου
Στο εξώφυλλο, πορτρέτο του Σαρ Ζοζεφέν Πελαντάν
από τον Alexandre Séon, 1891.
Στο οπισθόφυλλο, προσαρμοσμένη προμετωπίδα που
εμφανίζεται σε πολλά έργα του Ζοζεφέν Πελαντάν από
το 1890 κι ύστερα, σχεδιασμός του Alexandre Séon. Οι
φτερωτοί ταύροι (Ασσυριακές Σφίγγες) ήταν φύλακες
των ναών των Ασσυρίων, και σημαντικό σύμβολο στο
έργο του Πελαντάν (βλ. Κεφ. 4 για την πλήρη εξήγηση).
Στο εσωτερικό του εξωφύλλου, Προμηθέας, έργο του
Γκυστάβ Μορώ, 1868.
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πρόλογος α’
α πό τ ον Ζέφυρ ο Καυ κ αλίδη

Τ

ο όνομα Ζοζεφέν Πελαντάν που απασχόλησε την παρισινή κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι παντελώς άγνωστο όχι μόνον στο
ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αλλά και στο παγκόσμιο. Ελάχιστοι
ειδικοί του συμβολισμού και του αποκρυφισμού γνωρίζουν τη ζωή του περίεργου αυτού ανθρώπου. Συμβολιστής, εσωτεριστής, αποκρυφιστής και
γνωστικιστής - έννοιες που η συγγραφέας επεξηγεί στο τόσο χρηστικό
γλωσσάριο του βιβλίου της - ο Ζοζεφέν Πελαντάν πίστευε ακράδαντα
στην Τέχνη που θεωρούσε απαραίτητο βοήθημα για την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου. Η αντιφατική, εμπνευσμένη, αλλά και εριστική προσωπικότητά του έκανε πολλούς συγχρόνους του να αναρωτηθούν για το
τι πραγματικά ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κατά τα άλλα, επέδρασε
τόσο καταλυτικά στο χώρο του συμβολισμού.
«Ποιος ήταν ο Πελαντάν;» ρωτά η συγγραφέας, «Παράξενη, εκκεντρική κι ασήμαντη μορφή μιας ακόμη πιο παράξενης εποχής; Αλαζόνας και
τσαρλατάνος; Καλοπροαίρετος αλλά αποπροσανατολισμένος ιδεαλιστής;
Πεφωτισμένος διδάσκαλος που θυσιάστηκε στον βωμό της τέχνης από
τους ζηλόφθονες συγχρόνους του;» Στα ερωτήματα αυτά ο αναγνώστης
σίγουρα θα βρει κάποια απάντηση διαβάζοντας τις σελίδες που ακολουθούν, αλλά, μοιραία, θα θέσει το ερώτημα: και λοιπόν; έχει κάτι να μας
προσφέρει ο άνθρωπος αυτός που να έχει σχέση με τα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα; Κάθε έργο που θέτει οντολογικά και αισθητικά ερωτήματα μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα προς περαιτέρω στοχασμούς και συνειδητοποιήσεις και ως τέτοιο δεν εξαρτάται από το χρόνο.
Ο βαθύτατα επηρεασμένος από τον Πλάτωνα και τον Πλωτίνο Πελαντάν,
o Μυημένος του Ρόδου και του Σταυρού, ο μεγαλωμένος σε ένα οικογενειακό περιβάλλον πνευματικής εγρήγορσης και αποκρυφισμού, ο μάγος των
Παρισίων διατύπωσε το 1891 την ακόλουθη σκέψη:
«Για τη Δύση, που οδεύει στο θάνατό της, ετοιμάζουμε μια τελευταία δόξα,
για να θαμπώσουμε και να εξευμενίσουμε τους βάρβαρους που θα έρθουν.»
Επαφίεται στον αναγνώστη των σημερινών καιρών να τον επιβεβαιώσει
ή να τον διαψεύσει.
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Ο Ζέφυρος Καυκαλίδης είναι διακεκριμένος νομικός και συγγραφέας με σημαντικό συγγραφικό έργο στους τομείς της
νομικής, της φιλοσοφίας, και της ψυχολογίας, με δημοσιεύματα και εισηγήσεις
σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
του εξωτερικού. Το 2001 βραβεύθηκε από
την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του
Στέφανος Ξένος: Σκηνές από το δράμα του
ελληνισμού σε Ανατολή και Δύση 18211894 (Καστανιώτης, 1999). Εκτός από τις
μελέτες του έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή θεατρικών και μυθιστορηματικών
έργων, με πιο πρόσφατη κυκλοφορία το
Ό,τι απέμεινε από την ελιά του Πλάτωνα
(CaptainBook, 2013), ένας πλατωνικός διάλογος για τη σύγχρονη Ελλάδα.
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προοίμιο

Σ

τη σύνταξη αυτού του βιβλίου έχω ακολουθήσει τη λογική του εξερευνητή που βρίσκει ένα νήμα και το ακολουθεί ως την καρδιά του
λαβύρινθου. Η έρευνά μου για τον Πελαντάν ακολούθησε ακριβώς
αυτό το μοτίβο, καθώς όταν ξεκίνησα τη μελέτη μου ήξερα ελάχιστα πράγματα για εκείνον, και θέλησα να μοιραστώ το ταξίδι ανακάλυψης, προβληματισμών, ξαφνικών διαπιστώσεων κι εκπλήξεων με τον αναγνώστη, αντί
να τον φέρω προ τετελεσμένων συμπερασμάτων χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει – και να συμμετάσχει, στη διαδικασία της ανακάλυψης.
Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί στεγνή ιστορική διατριβή για τη ζωή του
Πελαντάν, ούτε συγκριτική φιλολογική ανάλυση. Βεβαίως κάθε πληροφορία στοιχειοθετείται και τεκμηριώνεται με βάση την διδακτορική μου
έρευνα. Όμως, ο σκοπός του βιβλίου είναι να συστήσω τον Πελαντάν
στον 21ο αιώνα, να αποστάξω την ουσία του πολυεπίπεδου έργου του
χωρίς να τον αδικήσω, να αναδείξω τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος,
και να εξερευνήσω τις συχνά πρωτοποριακές του ιδέες με τρόπο χρήσιμο
για όποιον ενδιαφέρεται για τις τέχνες και τα γράμματα, και ειδικά για το
σημείο όπου διασταυρώνονται με μεταφυσικούς προβληματισμούς.
Η πρώτη μου επαφή με τον Πελαντάν ήταν σε μια ιστορική μελέτη για
την ιστορία του Ροδοσταυρισμού,1 ένα από τα ελάχιστα βιβλία που υπαινίσσονται ότι η ιστορία του Πελαντάν κρύβει κάτι περισσότερο από τη
στιγματισμένη φήμη που τονίζεται στις περισσότερες αναφορές. Αρχικά
ήμουν κάπως σκεπτική καθώς πέρα από ελάχιστα έργα ανθρώπων του στενού κύκλου του, η μέγιστη πλειοψηφία των βιογραφιών του Πελαντάν τον
απαξιώνουν και τον επικρίνουν, απορρίπτοντας τον ως εκκεντρικό παλιάτσο. Το έργο του είναι τεράστιο και αρκετά επιβλητικό, λόγω της πολύλογης και λυρικής γραφής που χαρακτηρίζουν τα μυθιστορήματά του, και της
πομπώδους έκφρασης των θεωριών του.
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Ωστόσο, αν αναλάβει κανείς την πρόκληση να διαβάσει τον Πελαντάν με τους δικούς του όρους, θα ανακαλύψει έναν άνθρωπο με ένα
ξεκάθαρο όραμα, του οποίου το έργο ζωής ήταν η προσπάθεια οικοδόμησης ενός «Ναού του Κάλλους» για να διατηρήσει ό,τι απέμενε από
τον Δυτικό πολιτισμό που έβλεπε να ολισθαίνει στην παρακμή και τη
σήψη. Ήλπιζε πως μπορούσε να εμπνεύσει τους αναγνώστες του επαρκώς, και να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες του κύκλου του να πλημμυρίσουν τον κόσμο με τέχνη που ανταποκρινόταν στις αρχές του πνευματικού κάλλους που ασπαζόταν, ώστε η κοινωνία να φτάσει σε μια νέα
Αναγέννηση και να εξέλθει από τον βάλτο και το σκοτάδι που έβλεπε
να την καταπίνει.
Σε πολλά σημεία έχω αφήσει τον Πελαντάν να μιλήσει μόνος του, μέσα
από αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα που διατηρούν το λυρισμό και τον
μυστηριακό τους χαρακτήρα, εγείροντας διάφορα ερωτήματα για τη δημιουργική διαδικασία. Δεδομένου ότι το έργο του είναι τεράστιο και δαιδαλώδες (περισσότερα από 100 βιβλία, και κάποιες εκατοντάδες άρθρα και
δοκίμια), μοιραία εδώ ερχόμαστε σε επαφή με ένα απειροελάχιστο κλάσμα
του έργου του. Αντίστοιχα, οι επιρροές που δέχτηκε, αλλά και που άσκησε,
είναι άρρηκτα δεμένες με μια πλειάδα πολιτισμικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν επαρκώς σε ένα εισαγωγικό έργο σαν αυτό.
Ωστόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τον Πελαντάν χωρίς να γνωρίζουμε την πραγματικότητα στην οποία έζησε. Ο άνθρωπος
και οι πράξεις του δεν υπάρχουν στο κενό, ούτε είναι δυνατόν να τον
γνωρίσουμε μέσα από επιγραμματικές βιογραφικές πληροφορίες. Για το
λόγο αυτό, στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου που ακολουθεί, παραθέτω μια σύντομη βιογραφία του Πελαντάν, ενώ στο δεύτερο σκιαγραφώ
εκείνα τα στοιχεία του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου που μπορούν
να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τη λογική με την οποία
λειτούργησε. Στο υπόλοιπο βιβλίο, μέσα από μια σύνθεση λόγου και εικόνας, ξετυλίγουμε μαζί το όραμά του για την ανθρώπινη εξέλιξη μέσω
της τέχνης.
Ενδέχεται ο αναγνώστης να παραξενευτεί από τις ιδέες που θα συναντήσει, και την «υπερβολική πρωτοτυπία» που του προσέδωσαν οι
σύγχρονοί του, η οποία έμελλε να γκρεμίσει τους ευσεβείς πόθους και
το όραμα αυτού του χαρισματικού ανθρώπου. Αυτή η υπερβολική πρωτοτυπία εγείρει και το ερώτημα: εκτός από το ιστορικό του ενδιαφέρον, έχει κάτι να μας προσφέρει ως φιλόσοφος της τέχνης; Στο ερώτημα αυτό, αφού γνωρίσουμε το έργο του, θα προσπαθήσω να απαντήσω
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στο τέλος του βιβλίου, παραθέτοντας τις δικές μου εντυπώσεις με την
ιδιότητα όχι μόνο της ερευνήτριας, αλλά και της ζωγράφου. Είμαι της
άποψης ότι η γνώση - ειδικά η γνώση που αφορά στον πολιτισμό, είτε
είναι ιστορική είτε σύγχρονη - δεν πρέπει να κλείνεται σε σκονισμένες
βιβλιοθήκες και αρχειοφυλακεία, αλλά να διαδίδεται γιατί ο πολιτισμός
χτίζεται με την αναμετάδοση, την αλληλεπίδραση, και την ανταλλαγή
ιδεών. Μπορεί κάποιες από τις ιδέες του Πελαντάν να ήταν ασυνήθιστες, αλλά ολόκληρος ο βίος και το έργο του αποτελούν έναν ύμνο
προς την Τέχνη με σκοπό την ανύψωση του ανθρώπου. Συνεπώς, σίγουρα θα έχει κάτι να δώσει και στις μέρες μας.
Σάσσα Μεταλληνού-Chaitow
Κέρκυρα, Οκτώβριος 2013
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Ανα ζ ητ ώ ν τ α ς τ ο ν
Αληθινό Πελαντάν

Τ

ην άνοιξη του 1892, εμφανίστηκε στους δρόμους του Παρισιού
μια μυστηριώδης αφίσα. Απεικόνιζε τρεις γυναικείες φιγούρες. Η
πρώτη, βυθισμένη γυμνή μέσα σε έναν βάλτο, με γλίτσα να τρέχει
από τα χέρια της. Η δεύτερη, μισοκρυμμένη στη σκιά, ανεβαίνει μια σκάλα
περιτριγυρισμένη από κρίνα και τριαντάφυλλα, και προσφέρει έναν κρίνο
στην τρίτη, σχεδόν αιθέρια μορφή που κρατά μια φλεγόμενη καρδιά και
τείνει προς μια πηγή φωτός.
Λίγες μέρες αργότερα, η αστυνομία του Παρισιού παρακολουθούσε σαστισμένη καθώς εκατοντάδες άμαξες και χιλιάδες πεζοί κατέκλυσαν την
πόλη, καθ’οδόν για τον εκθεσιακό χώρο Ντυράντ-Ρυέλ για να παραστούν
στο πρώτο Σαλόνι του Ρόδου και του Σταυρού, μια έκθεση όλων των τεχνών που περιλάμβανε 250 έργα 63 ζωγράφων, όπως και θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη
εκδήλωση. Συνολικά στον ένα μήνα που διήρκεσε, το Σαλόνι προσέλκυσε
περισσότερους από 50.000 επισκέπτες, και η επιτυχία του οδήγησε στη διοργάνωση ακόμη 5 παρόμοιων Σαλονιών στα επόμενα χρόνια.
Ο κατάλογος της έκθεσης ξεκινούσε με τα εξής λόγια:
Ζωγράφε, είσαι ιερέας: Η Τέχνη είναι το μεγάλο μυστήριο, και όταν
από την προσπάθειά σου δημιουργείται ένα αριστούργημα, μια θεία
αχτίδα κατέρχεται όπως σ’έναν βωμό. Ζωγράφε, είσαι βασιλιάς: η
τέχνη είναι η αληθινή αυτοκρατορία. Ζωγράφε, είσαι μάγος: Η Τέ-

«

Εικόνα 1. Στην αριστερή σελίδα, η αφίσα του πρώτου Σαλονιού του Ρόδου
και του Σταυρού, 1892. Έργο του Carlos Schwabe.
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