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ΝΤΑΒΙΝΤ1: O ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑ2 *

ΘΕΪΚΟΣ ΜΑΡΑ, μὲ τὸ ἕνα του χέρι κρεμασμένο ἔξω ἀπὸ τὴν μπανιέρα συγκρατώντας χαλαρὰ τὴν τελευταία του γραφίδα ἀπὸ φτερό, τὸ στέρνο τρυπημένο ἀπὸ
τὸ ἱερόσυλο τραῦμα, μόλις ἔχει ξεψυχήσει. Τὸ ἄλλο του χέρι, ἀκουμπισμένο στὸ πράσινο
ἕδρανο ποὺ εἶναι τοποθετημένο μπροστά του, κρατάει ἀκόμα τὴ δόλια ἐπιστολή: «Πολίτη,
ἀρκεῖ τὸ γεγονὸς ποὺ εἶμαι πολὺ δυστυχισμένη γιὰ νὰ δικαιοῦμαι τῆς μεγαλοθυμίας σας».
Τὸ νερὸ τῆς μπανιέρας ἔχει κοκκινίσει ἀπὸ αἷμα, τὸ χαρτὶ εἶναι ματωμένο˙ στὸ πάτωμα
βρίσκεται ἕνα μεγάλο αἱματοβαμμένο μαχαίρι τῆς κουζίνας˙ σ’ ἕνα ἄθλιο σανιδένιο βάθρο,
ποὺ ἀποτελοῦσε ὅλο κι ὅλο τὴν ἐπίπλωση γραφείου τοῦ ἄοκνου δημοσιογράφου, διαβάζουμε: «Στὸν Μαρά, Νταβίντ». Ὅλες αὐτὲς οἱ λεπτομέρειες εἶναι ἱστορικὲς καὶ πραγματικὲς ὅπως ἕνα μυθιστόρημα τοῦ Μπαλζάκ3˙ τὸ δράμα εἶναι μπροστά μας, ζωντανὸ σὲ
ὅλη του τὴν ἐλεεινὴ φρίκη, καὶ χάρη σ’ ἕνα παράξενο κατόρθωμα, ποὺ κάνει τὴ ζωγραφικὴ
αὐτὴ νὰ εἶναι τὸ ἀριστούργημα τοῦ Νταβὶντ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιοθέατα τῆς σύγχρονης
τέχνης, δὲν ἔχει τίποτα τὸ τετριμμένο οὔτε τὸ ποταπό. Τὸ ἐκπληκτικότερο σὲ τοῦτο τὸ
ἀσυνήθιστο ποίημα εἶναι ὅτι ἔχει ζωγραφιστεῖ μὲ ὑπέρμετρη γρηγοράδα˙ καὶ σὰν σκέφτεται κανεὶς τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σχεδίου, δίκαια σαστίζει. Ὁ πίνακας αὐτὸς εἶναι ὁ ἄρτος
τῶν ἰσχυρῶν καὶ ὁ θρίαμβος τῆς πνευματικότητας˙ σκληρὸς σὰν τὴ φύση, ἔχει ὅλο τὸ
ἄρωμα τοῦ ἰδεώδους. Ποιὰ νὰ ἦταν ἄραγε αὐτὴ ἡ ἀσχήμια, ποὺ ὁ ἅγιος Θάνατος τόσο
γρήγορα τὴν ἐξάλειψε μὲ τὴν ἄκρη τῆς φτερούγας του; Ὁ Μαρὰ μπορεῖ στὸ ἑξῆς νὰ ἀψηφήσει τὸν Ἀπόλλωνα, ὁ Θάνατος μόλις τὸν ἀσπάστηκε μὲ τὰ περιπαθῆ του χείλη, καὶ ἀναπαύεται στὴ γαλήνη τῆς μεταμόρφωσής του. Ὑπάρχει στὸ ἔργο αὐτὸ κάτι τὸ τρυφερὸ καὶ
συνάμα σπαραχτικό˙ στὸν ψυχρὸ ἀγέρα αὐτοῦ τοῦ δωματίου, στοὺς κρύους αὐτοὺς τοίχους, γύρω ἀπ’ αὐτὴ τὴν παγερὴ καὶ πένθιμη μπανιέρα, μιὰ ψυχὴ φτεροκοπάει. Θὰ μᾶς
ἐπιτρέψετε ἐσεῖς, οἱ πολιτικοὶ ὅλων τῶν κομμάτων, νὰ συγκινηθοῦμε μπροστὰ στὸ ἀριστούργημα τοῦ Νταβίντ; Τοῦτος ὁ πίνακας ὑπῆρξε μιὰ προσφορὰ στὴ θρηνούσα πατρίδα,
καὶ τὰ δάκρυά μας δὲν εἶναι ἐπικίνδυνα.
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Λουὶ Νταβίντ, Ἡ δολοφονία τοῦ Μαρά (1793),
Βασιλικὰ Μουσεῖα, Βρυξέλλες.

1. Nταβίντ, Λουί (Louis David, Παρίσι 1748 - Βρυξέλλες 1852)˙ γάλλος ζωγράφος. Μέλος τῆς Συμβατικῆς κατὰ
τὴ Γαλλικὴ ἐπανάσταση, ἀναδείχτηκε κατόπιν σὲ ζωγράφο τοῦ Ναπολέοντα, ὕστερα ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ὁποίου ἐξορίστηκε. Τιμημένος μὲ τὸ Βραβεῖο τῆς Ρώμης, ὑπῆρξε ἀρχηγέτης τῆς νεοκλασικῆς σχολῆς καὶ κυρίαρχη μορφὴ τῆς
γαλλικῆς ζωγραφικῆς ἀπὸ τὸ 1785 ὣς τὸν θάνατό του. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς μεγάλους πολυπρόσωπους πίνακες (Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Βρούτου, Ἡ μεσολάβηση τῶν Σαβίνων, Ὁ ὅρκος τῶν ᾽Ὁρατίων, Ἡ στέψη τοῦ Ναπολέοντα, Ὁ Ναπολέων διασχίζει τὶς Ἄλπεις, Εἴσοδος τοῦ Ναπολέοντα στὸ δημαρχεῖο κ.ἄ.), φιλοτέχνησε καὶ προσωπογραφίες.
(Σ.τ.Μ.)
2. Μαρά, Ζὰν-Πώλ (Jean-Paul Marat, Μπουντρὺ 1743 - Παρίσι 1793)˙ γάλλος πολιτικός. Γιατρός, ἱδρυτὴς τῆς ἐφημερίδας L’Αmi du peuple (Ὁ φίλος τοῦ λαοῦ), τὴν ὁποία διάβαζαν οἱ Ἀβράκωτοι, ἀναδείχτηκε σὲ ἀδιάλλακτο συνήγορο
τῶν λαϊκῶν συμφερόντων. Ἀφοῦ ἐξορίστηκε δύο φορὲς καὶ ἀπαγορεύτηκε ἡ κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας, ἐπέστρεψε
στὴ Γαλλία τὸν Αὔγουστο τοῦ 1792. Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Παρισιοῦ στὴ Συμβατική, ψήφισε ὑπὲρ τῆς ἐκτέλεσης τοῦ
Λουδοβίκου ΙΣΤ´. Κατόπιν ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Γιρονδίνους καὶ συνετέλεσε ἀποφασιστικὰ στὴν πτώση τους
(2 Ἰουνίου 1793). Δολοφονήθηκε τὸν ἑπόμενο μήνα στὸ σπίτι του, μέσα στὴν μπανιέρα του, ἀπὸ τὴν Σαρλὸτ Κορνταί.
(Σ.τ.Μ.)
3. Μπαλζάκ, Ὀνορὲ ντέ (Honoré de Balzac, Τοὺρ 1799 - Παρίσι 1850)˙ μέγας γάλλος λογοτέχνης. Τὸ 1842 συγκέντρωσε σὲ μία ἑνότητα ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο Ἡ ἀνθρώπινη κωμωδία (La comédie humaine) σειρὲς μυθιστορημάτων
ποὺ παρουσιάζουν ἕνα πανόραμα τῆς γαλλικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1789 ὣς τὴν Ἰουλιανὴ Μοναρχία.
Περισσότερα ἀπὸ 2.000 πρόσωπα συνθέτουν τὴν τοιχογραφία μιᾶς κοινωνίας ἕρμαιου τῶν παθῶν της, ὑποχείριου
τῆς ἐξουσίας τοῦ χρήματος καὶ τοῦ Τύπου. Τὸ ἔργο του ἀποτελεῖται ἀπὸ 90 μυθιστορήματα ποὺ ταξινομοῦνται στὶς
κατηγορίες Μελέτες τῶν ἠθῶν, Φιλοσοφικὲς μελέτες καὶ Ἀναλυτικὲς μελέτες. Ἔγραψε ἐπίσης διηγήματα καὶ θεατρικὰ ἔργα. (Σ.τ.Μ.)

* Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, τχ 16, Απρ.-Μάιος-Ιούν. 1987, σ. 21.
Ὁ σπουδαῖος γάλλος ποιητὴς Σὰρλ Μπωντλαὶρ (Charles Baudelaire) γεννήθηκε τὸ 1821 στὸ Παρίσι, ὅπου καὶ πέθανε τὸ 1867.
Κληρονόμος τοῦ ρομαντισμοῦ, πιστὸς στὴν παραδοσιακὴ προσωδία, ἐξέφρασε τὴν τραγικότητα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας, ἀναζητώντας τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν πραγμάτων μέσω τῆς ποιητικῆς
δύναμης τῶν συμβόλων. Ἡ ἔκδοση τῆς συλλογῆς του Τὰ ἄνθη
τοῦ κακοῦ (Les Fleurs du mal, 1857) προκάλεσε σκάνδαλο, καθὼς
θεωρήθηκε ἀνήθικη καὶ προσβλητικὴ τῆς θρησκείας, τοῦ στοίχισε
τὴν καταδίκη του γιὰ προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς. Τὰ ποιήματα τῆς συλλογῆς αὐτῆς διακρίνονται γιὰ τὴν τελειότητα τῆς
μορφῆς, τὴ μελαγχολία καὶ τὸν ἰδιότυπο ἡδονισμό τους. Τὸ κριτικὸ ἔργο του (Αἰσθητικὰ παράδοξα, ῾Η ρομαντικὴ τέχνη, 1868)
καὶ τὰ Μικρὰ πεζοτράγουδα (1869) ἀποτελοῦν θεμέλια τοῦ στοχασμοῦ γύρω ἀπὸ τὴ νεωτερικότητα. (Σ.τ.Μ.)
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