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Αφρικ	ς Μ�θεξη
�να βιβλ
ο της Ελ�νης Γκ
νου για τα ταξ
δια στην Αφρικ	 που αγ�πησε

Της Μαρνας Βρ�λλη-Ζ�χου
Αναπλ. Καθηγ1τρια
στο Πανεπιστ1µιο Ιωανν2νων

Σ
τις 26 ΜαPου 2010, παρουσι%σαµε µε ευ-
χαρ2στηση στη φιλόξενη α2θουσα της
Ζ.Π.Α. το τελευτα2ο πόνηµα µιας ξεχωρι-

στ1ς πραγµατικ% γυνα2κας, της κυρ2ας Ελ0νης
Γκ2νου -της αγαπηµ0νης φ2λης Ελ0νης-, γεν-
νηµ0νης και µεγαλωµ0νης στην όχι µακριν1
µας ΠτολεµαPδα αλλ% µε πορε2α ζω1ς από τα
νεανικ% της χρόνια σε εβδοµ1ντα χEρες του
κόσµου -µ0χρι σ1µερα-, γιατ2 µόνο ο Θεός
ξ0ρει πόσα ακόµη ταξ2δια την περιµ0νουν, στις
γειτονι0ς και τις γωνι0ς της γης που δεν
0φτασε ακόµη η χ%ρη της και ο µαγικός φωτο-
γραφικός φακός της.

ΓνEρισα την Ελ0νη πριν από δ0κα περ2που
χρόνια, ως γειτόνισσ% µου, στο διπλανό του

δικού µου γραφε2ο, στο Πανεπιστ1µιο, ευγε-
νικ1, φωτειν1, σταρ%τη στις κουβ0ντες της και
συν%µα γλυκοµ2λητη, και µε το µυαλό της
διαρκEς στα ταξ2δια της: αυτ% που ε2χε 1δη
κ%νει κι αυτ% που σχεδ2αζε! �εν ξ0ρω πEς γι-
νόταν και όλες µας οι κουβ0ντες, ακόµη κι αν
%ρχιζαν από ζητ1µατα της καθηµερινότητ%ς
µας, π%ντα εκε2 κατ0ληγαν: στα ταξ2δια της
στην Αφρικ1 -δεν θυµ%µαι να µου κουβ0ντιασε
ποτ0 για τις %λλες π%µπολλες περιηγ1σεις της!
Κουβ0ντες συναρπαστικ0ς 1ταν οι κουβ0ντες
µας, και για µ0να -%νθρωπο της κοινότητας των
λαογρ%φων- πολλαπλ% χρ1σιµες, διδακτικ0ς,
καθEς, νοερ%, συµµετε2χα στα ταξ2δια της, σαν
να 0κανα τη δικ1 µου «επιτόπια 0ρευνα» στις
µακριν0ς αφρικ%νικες κοινότητες µε τον εξω-
τικό για τα «δυτικ%» µ%τια µας πολιτισµό.

Το βιβλ2ο της Ελ0νης Γκ2νου «Αφρικ�ς Μ�-
θεξη», πολυσ0λιδο -σχεδόν 500 σελ2δες-,

καλοτυπωµ0νο από τις εκδόσεις Μ:λητος και
εξαιρετικ% καλα2σθητο, δεν ε2ναι παρ% το σµ2-
ξιµο, η τακτοπο2ηση και η παρουσ2αση των
αναµν1σεων και των εµπειριEν της, των πα-
ρατηρ1σεων και των στοχασµEν της, των αι-
σθηµ%των και των συναισθηµ%των της, και των
πνευµατικEν αξιEν και υλικEν δηµιουργηµ%-
των, που 0φερε µαζ2 της από µια «ποιούσα» και
«ποιητικ1» συν%µα Αφρικ1.

Μας τα προσφ0ρει επιτ0λους και τα µοιρ%-
ζεται µαζ2 µας, αφενός: (α) µε τον πλούσιο και
ειλικριν1 λόγο της -µε κε2µενα βιωµατικ%,
αλλ% και µε φροντ2δα ιστορικ1 και εθνολογικ1-
λαογραφικ1, και αφετ0ρου, β) µε τις πολυ%-
ριθµες, -σχεδόν 700 στο σύνολό τους-,
καλοδιαλεγµ0νες από την τερ%στια προσω-
πικ1 συλλογ1 της 0γχρωµες φωτογραφ2ες -το-
π2ων, ανθρEπων, αντικειµ0νων-, την κυρ2αρχη
δηλαδ1 οπτικ1 0κφραση της Αφρικ1ς, που αιχ-
µαλEτισε στο φακό της, συσσωρευµ0να τεκ-
µ1ρια της δραστηριότητ%ς της και της
ευαισθησ2ας της (οι σπουδα2ες φωτογραφικ0ς
δηµιουργ2ες της κ. Γκ2νου %λλωστε µας ε2ναι
γνωστ0ς από παλι%). Φωτογραφ2ες που, µ2α-
µ2α, µας προκαλούν να τις αναγνEσουµε εκ
παραλλ1λου µε το κε2µενο, υνοδευµ0νες µ%-
λιστα, οι περισσότερες, µε ουσιEδεις επεξη-
γηµατικ0ς λεζ%ντες, και 0τσι, µε το λόγο και
την εικόνα, να παρασυρθούµε σιγ%-σιγ% µαζ2
της στη ζω1 των αφρικανικEν λαEν και φυλEν
και το ασύλληπτο κ%ποτε πνεύµα τους, «την
περ2εργη», «µυστηριωδMς ευγενικ9 κι εκφρα-
στικ9» ψυχ1 τους. Να την ψηλαφ2σουµε αυτ1
την εκφραστικ1 ψυχ1 και να νιEσουµε τις αλ1-
θειες της, µε την ανεπαν%ληπτη σχ0ση
φύσης-ανθρEπου στο κ0ντρο τους. Και να
απολαύσουµε, εντ0λει, ως συνταξιδιEτες της,
-εµε2ς, οι ταξιδιEτες της πολυθρόνας-, µια
«Μ0θεξη Αφρικ1ς»:

«Το ταξ:δι πηγ*ζει από µια εσωτερικ9 δύ-
ναµη, -γρ%φει στον πρόλογό της η Ελ0νη Γκ2-
νου- µια επιτακτικ9 γλυκι* φων9, που µε ωθε:
να φεύγω. Στα ταξ:δια µου ζω αυτ9 την ανε-
ξ9γητη δύναµη και αντοχ9, που δεν την 8χω
στην Ελλ*δα και που µε αναστα:νει, που µε
κ*νει να νιMθω πως η πραγµατικ9 µου οντό-
τητα ε:ναι αυτ9 του ταξιδευτ9 κι όχι αυτ9 της
καθηµεριν9ς µου ζω9ς. Τη νιMθω τόσο 8ντονα
µ8σα µου, που ε:µαι β8βαιη πως γενν9θηκα και
πως ζω για να ταξιδεύω».

Και συνεχ2ζει:
«7ταν η ζω9 ε:ναι ταξ:δι, η πνο9 της ζω9ς

ε:ναι η αναζ9τηση της σχ8σης του «εγM» µε το
«*λλο», µ8σα από το µακρινό, το διαφορετικό,
το *γνωστο».

«Ο ταξιδευτ9ς, ζMντας τη ‘διαφορετικότητα’,
το ‘εξωτικό’ -το 8ξω από το καθηµερινό- µπα:-
νει σ΄ 8να παιχν:δι ασυναγMνιστο της παρατ9-

ρησης µε το χωροχρόνο, µ8σα από τη συν8ρ-
γεια του ενστ:κτου και των αισθ9σεων. Και
όταν ο χMρος ε:ναι η Αφρικ9, η όξυνση των αι-
σθ9σεων φθ*νει στην τελειότητα, που ανο:γει
το δρόµο για την εσωτερικ9 κατ*δυση, για τον
εκ ν8ου προσδιορισµό των αξιMν της ζω9ς».

ΗΕλ0νη Γκ2νου της ΠτολεµαPδας, του Παρι-
σιού και της Γκρενόµπλ, της Γαλλικ1ς Φι-

λολογ2ας και της �ιαπολιτισµικ1ς Εκπα2δευσης,
του Παν/µ2ου Ιωανν2νων, του Αριστοτ0λειου
και της Unesco, για να πραγµατοποι1σει το
όνειρό της, για να γνωρ2σει το %γνωστο, τη δια-
φορετικότητα και το εξωτικό, για να αγγ2ξει την
τελειότητα και να καταδυθε2 στις αξ2ες της
ζω1ς, ακολουθEντας, εδE και τρι%ντα χρόνια,
το 0νστικτο και τις αισθ1σεις της, παραδόθηκε
στην Αφρικ1.

Στην 1πειρο των απότοµων ακτEν και των
απ0ραντων %νυδρων ερ1µων, των πλωτEν
ιστορικEν και ιερEν ποταµEν, της κουραστι-
κ1ς ζ0στης και της υγρασ2ας, των πολλEν (νε-
οϊδρυθ0ντων) κρατEν και των 555
εκατοµµυρ2ων ανθρEπων σ1µερα, των αποµο-
νωµ0νων από την αδιαπ0ραστη ζούγκλα τρο-
πικEν φυλEν, µε τις π%µπολλες γλEσσες και
διαλ0κτους, τους δυνατούς συγγενικούς δε-
σµούς, τους αξεπ0ραστους µύθους και τις πα-
ραδόσεις,τη βαθι% θρησκευτικότητα,τη βαθι%
π2στη στη µαγε2α και το µυστ1ριο, που αγκα-
λι%ζουν και δι0πουν όλο τους το κοινωνικό
αξιακό σύστηµα και µια πραγµατικ% πολυσύν-
θετη πολιτισµικ1 παραγωγ1. Την 1πειρο ακόµη
των περ1φανων νοµ%δων και των καραβανιEν
τους µε τις καµ1λες, «αυτόν τον ανεκτ:µητο
πλούτο της -όπως τον ονοµ%ζει η κ. Γκ2νου-,
που µεταφ8ρει, τρ8φει και διαδ:δει τη φιλοσο-
φ:α των νοµ*δων, τη µαγε:α της ερ9µου, την
εν8ργει* της», την «αγιοσύνη της». Την αδικη-
µ0νη και καταληστευµ0νη και τυραννισµ0νη
από τους Ευρωπα2ους 1πειρο (δουλεµπόριο-
πετρ0λαιο- διαµ%ντια - χρυσός - φτEχια-αρρE-
στιες - υποσιτισµ0να παιδι%), αλλ% και την
1πειρο µιας ευλογηµ0νης σπ%νιας χλωρ2δας
και παν2δας, των φοινικόδεντρων και του ζα-
χαροκ%λαµου, των ελεφ%ντων και των ιππο-
ποτ%µων. Την 1πειρο του %χρονου χρόνου.

«7ταν παρατηρε:ς τα οστ* του ελ8φαντα και
του ιπποποτ*µου στο Παλαιοντολογικό-Ιστο-

ρικό Μουσε:ο της ΠτολεµαXδας της γεν8τειρ*ς
µου -γρ%φει η κ. Γκ2νου- η ετικ8τα αναφ8ρει
την ύπαρξη αυτMν των ζMων πριν από τρ:α
εκατοµµύρια χρόνια. Και τότε νιMθεις το γιγα-
ντια:ο κενό αν*µεσα στην εποχ9 εκε:νη και τη
σηµεριν9. Στην Αφρικ9, η ύπαρξη του ελ8φα-
ντα και του ιπποποτ*µου µετατρ8πει το χρόνο
σε *χρονο. Το τότε και το τMρα συγκριτικ* δεν
υπ*ρχουν, αλλ* µόνο το τMρα, χωρ:ς αρχ9 και
τ8λος. Ο χρόνος γ:νεται *χρονος».

ΗΕλ0νη Γκ2νου υποµονετικ% και θεληµατικ%,
0ζησε, µ0σα στην κουραστικ1 ζ0στη και την

υγρασ2α της Αφρικ1ς, παραµερ2ζοντας ενδό-
µυχους φόβους της. «Γλ2στρησε», 1συχα κι
αθόρυβα, µε τη γλυκύτητ% της, στις καθηµερι-
ν0ς πραγµατικότητες και τους ρυθµούς της
ζω1ς των αφρικ%νικων λαEν, συχν% αντιµ0-
τωπη, µε την προκατ%ληψη και την αµφιβολ2α
τους στο πρόσωπό της, στο δ0ρµα της, στην
ευρωπαϊκ1 προ0λευσ1 της:

«Πόσο δύσκολο όµως ε:ναι να ζ9σεις, 8στω
και για λ:γο, σε χMρους όπως στην 8ρηµο Τι-
µπεστ: (Τσαντ), όταν για τους αυτόχθονες το
δ8ρµα σου µπορε: να ε:ναι συνυφασµ8νο µε τα
συµφ8ροντα των Ευρωπα:ων στην 8ρηµo (το
πετρ8λαιο) 9 µε την αποικιοκρατ:α (Ουγκ*ντα-
Ζιµπ*µπουε) και µε την κατασκοπ:α (Σουδ*ν).
3χεις να παλ8ψεις µε µιαν αρνητικ9 κατ*-
σταση, που δηµιούργησε η ΕυρMπη στην
Αφρικ9, και τη βιMνεις τόσο πολύ στο ταξ:δι,
εξαιτ:ας του λευκού σου δ8ρµατος.

Αν για την Ελ0νη, οι αφρικ%νικοι λαο2 1ταν
«οι %λλοι», γι’ αυτούς, η Ελ0νη 1ταν επ2σης µια
«%λλη». Μια «%λλη-γυνα2κα», µια «απειλητικ1»
παρουσ2α, 0νας εισβολ0ας, σε κοινων2ες µ%λι-
στα, όπου ο ρόλος της γυνα2κας παραµ0νει πε-
ριορισµ0νος-και π%ντα %νισος κι ασύµµετρος-
στα οικογενειακ% όρια.

Αλλ% η Ελ0νη Γκ2νου π0τυχε την πρόσβαση
στις ζω0ς τους, καλλιεργEντας δεσµούς εµπι-
στοσύνης, µε γυνα2κες και µε %ντρες. Γεύτηκε
το καλωσόρισµ% τους µε χουρµ%δες, τσ%ι και
κατσικ2σιο γ%λα και π0τυχε, µ%λιστα, να ε2ναι
συχν% και η «επ2 τιµ1» φιλοξενουµ0νη τους,
αποδεκτ1 ακόµη και σε κλειστ0ς ιερ0ς τελετ0ς,
όπου τα στ%δια της ζω1ς εκφρ%ζονται πιο πα-
ραστατικ%, -αυτ1, µια λευκ1, αν%µεσα στους
σοκολατ0νιους «%λλους». Τους µελ0τησε και
τους φωτογρ%φισε αυτούς, τους %λλους, τους
σοκολατ0νιους, µε την κ2νηση και το χορό στο
σEµα και την ψυχ1, αυτούς που στο φακό δεν
«στ1νονται» και δεν ποζ%ρουν εύκολα, όπως
εµε2ς «οι δυτικο2», (καθEς για κε2νους το να αιχ-
µαλωτ2σεις την εικόνα τους ε2ναι σα να αιχµα-
λωτ2ζεις την ψυχ1 τους και να αποσπ%ς τη
δύναµ1 τους).

Αυτ1 τη «φοβ2α» τους η Ελ0νη Γκ2νου θαυ-
µαστ% την ξεπ0ρασε. «Σταµ%τησε», αποτύ-
πωσε, δ0σµευσε µε το φακό της τον
αφρικανικό χρόνο, το χEρο, το περιβ%λλον και
τους ανθρEπους του, τις κατοικ2ες τους, τις
απλ0ς αυτοσχ0διες καλύβες τους, από π0τρα
και λ%σπη, δ0ρµατα και κλαδι% και ψ%θα και µε
δ%πεδα χωµ%τινα, µε ζωγραφισµ0νους εσωτε-
ρικούς χEρους και στρωµ0νους µε πολύχρωµα
υφαντ%.

Φωτογρ%φισε τα πολύχρωµα, τα φαντα-
χτερ% ενδύµατ% τους, την ορατ1 φυλετικ1
τους ταυτότητα, «φούξια, ροζ, τυρκου%ζ, µπλε
οινοπνευµατ2, πινελι0ς αφηµ0νες π%νω στο
χρEµα της ερ1µου», ενδύµατα που πρ0πει να
ιδωθούν και να µελετηθούν µ0σα στο ιστο-
ρικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό παρελθόν και
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παρόν κ%θε περιοχ1ς και φυλ1ς, για να κατανοηθε2 η λειτουρ-
γ2α τους, µε τους συµβολισµούς της π%ντα, υποταγµ0νη π%ντα
στις αξ2ες και τον αυστηρό 0λεγχό της οµ%δας, κυρ2ως, στους
τρεις βασικούς ρόλους που τα %τοµα υπηρετούν στις µικρ1ς
κλ2µακας κοινων2ες, αν%λογα µε το φύλο, την ηλικ2α, τη συγ-
γ0νεια).

Φωτογρ%φισε τις κοµµEσεις τους, τα µαλλι% τους, κοµµ0να,
πλεγµ0να και διευθετηµ0να ιδιότροπα, βαµµ0να κ%ποτε µε
Eχρα και λ2πος, και στολισµ0να µε στολ2δια χ%ντρινα και κεχρι-
µπ%ρια, φτερ% κ. %.

Φωτογρ%φισε τις ζωγραφι0ς και τις δερµατοστιξ2ες (τα τα-
του%ζ), κι ακόµη τις αν%γλυφες ουλ0ς και τα βαθι% σηµ%δια
π%νω στο δ0ρµα τους -στο µ0τωπο, στο πρόσωπο, στο σEµα-,
µε τους π%µπολλους ευφυε2ς τρόπους, σχ0δια πολύπλοκα, πα-
ρ%ξενα, µε θρησκευτικό-συµβολικό περιεχόµενο κι αυτ%, µε
καταγεγραµµ0νη κι αδιαµφισβ1τητη λεπτοµερ1 πληροφορ2α
για την ωρ2µανση των ατόµων και τη µύησ1 τους στην εν1λικη
ζω1 και στη φυλ1.

Αυτ1 η «τ0χνη του σEµατος», θα 0λεγα, υπ1ρξε για την
Αφρικ1, και κύρια δι0ξοδος της καλλιτεχνικ1ς 0κφρασης, κυ-
ρ2ως των νοµ%δων της, που µη 0χοντας µόνιµες κατοικ2ες διο-
χ0τευσαν και εξ0φρασαν τη δηµιουργικότητ% τους στον
εξωραϊσµό και την εµφαντικ1 διακόσµηση των σωµ%των τους.

Και β0βαια, η συγγραφ0ας µας φωτογρ%φισε τα επ2σης περ2-
τεχνα κοσµ1µατ% τους, σκουλαρ2κια, περιδ0ραια, σταυρούς,
βραχιόλια, δαχτυλ2δια, ζEνες-,που προσθ0τουν χρEµα κι ενι-
σχύουν και δ2νουν 0µφαση στην κ2νηση των σωµ%των. Τα κο-
σµ1µατα αυτ% ε2ναι καµωµ0να από π%µπολλα υλικ%: από υλικ%
της φύσης, από ζEα, φυτ% και ορυκτό πλούτο, πηλό, π0τρες,
ρ2ζες, 2νες από φοινικόδεντρα, όστρακα, τσόφλια, κ0λυφος από
αυγ% στρουθοκαµ1λων, δόντια ιπποπόταµου και χαυλιόδοντες
αγριόχοιρων, κόκκαλα αντιλόπης, σπόνδυλους φιδιEν, δ0ρµατα
τρόπαια από κυν1για, τρ2χωµα από καµηλοπαρδ%λεις, από χρυ-
σ%φι (σύµβολο του 1λιου και της αιEνιας ζω1ς, σύµβολο θ0σης
και πλούτου), κι από ασ1µι (που επ2σης µαρτυρ% οικογενειακ1
ευµ%ρεια), από χαλκό και µπρούτζο (τα εύπλαστα υλικ%, µε τα
λαµπερ% χρEµατα που 0φεραν στην Αφρικ1 οι Πορτογ%λοι), κι
ακόµη από ελεφαντόδοντο (το υλικό µε το όµορφο χρEµα που
γ2νεται ακόµη οµορφότερο µε την π%ροδο του χρόνου, µε θε-
ϊκ0ς ιδιότητες σηµαντικό για τις αφρικ%νικες φυλ0ς όσο το χρυ-
σ%φι και οι σκλ%βοι), από κορ%λια και κεχριµπ%ρια και %λλους,
ηµιπολύτιµους λ2θους (2ασπι, αχ%τη, κ%ποτε ακριβότερους από
το χρυσ%φι), καθEς τ0λος και από νοµ2σµατα και αµ0τρητες µι-
κρ0ς, πολύχρωµες γυ%λινες χ%ντρες (οι χ%ντρες αντικατ0στη-
σαν πολλ% φυσικ% υλικ%, τα κεχριµπ%ρια, τα κορ%λλια και τις
%λλες π0τρες, αντικατ0στησαν ακόµη τα σιδερ0νια κοσµ1µατα
του 19ου και των προηγούµενων αιEνων κι 0φτασαν να θεω-
ρούνται δε2γµατα πλούτου και ιεραρχ2ας και να ανταλλ%σσο-
νται µε χρυσ%φι). /λα αυτ%, δουλεµ0να µε φαντασ2α από
σπουδα2ους ντόπιους µεταλλοτ0χνες των φυλEν (που εκτός
από τα κοσµ1µατα φιλοτεχνούσαν 0πιπλα, όπλα, εργαλε2α και
µουσικ% όργανα) σεβαστούς και τιµηµ0νους για τη µυστικ1 και
µυστηριEδη τ0χνη τους, για να χρησιµοποιηθούν, όπως και τα
ποικ2λα φυλαχτ% τους, σε δι%φορες φ%σεις της ζω1ς και ιερ0ς
τελετ0ς, σε στιγµ0ς γ0ννησης, θαν%του, στο π0ρασµα στην ενη-
λικ2ωση, και σε ποικ2λες %λλες τελετ0ς, µε 0να δυνατό περιε-
χόµενο και π%µπολλους συµβολισµούς κατ% περ2πτωση. Οι
%νθρωποι της Αφρικ1ς πιστεύουν βαθι% για τα κοσµ1µατ% τους
ότι ενσωµατEνουν υπερφυσικ0ς αόρατες µαγικ0ς
δυν%µεις,εξευµεν2ζουν τους θεούς και τους νεκρούς προγό-
νους,προστατεύουν τον ανδρισµό και τη γονιµότητα,προστα-
τεύουν στα εγκόσµια β%σανα από το κακό µ%τι και την
αρρEστια,µεταφ0ρουν π%νω τους τη δύναµη να καθορ2ζουν τη
ζω1 και το θ%νατο όποιου τα φορ% εκφρ%ζουν τις αξ2ες και τα
πιστεύω της φυλ1ς τους, και τα κατορθEµατα ακόµη των
µελEν της.

«Ε:ναι τόσο δυνατ* που αποπν8ουν κ*τι πολύ 8ντονο, µια
πραγµατικ9 παρουσ:α… παρατηρε2 η Ελ0νη Γκ2νου. Η χρ9ση
τους ε:ναι *ρρηκτα συνδεδεµ8νη µε την αλ9θεια, την πραγµα-
τικότητα, τη ζω9».

Κ%νω εδE µια συµπληρωµατικ1 αναφορ% και στις τελετουρ-
γικ0ς µ%σκες -το βιβλ2ο περι0χει πολλ0ς φωτογραφ2ες τους-,
που επ2σης η χρ1ση τους αποβλ0πει στο να κατευν%ζουν τους
νεκρούς προγόνους, που ορ2ζουν το πεπρωµ0νο τους,να εξα-
σφαλ2ζουν την προστασ2α τους, την υποστ1ριξ1 τους, τη βο1-
θει% τους.

Αυτ% όλα -ενδύµατα, κοµµEσεις, βαµµ0να σEµατα, σηµ%δια
και ουλ0ς, κοσµ1µατα και φυλαχτ% και µ%σκες- συνθ0τουν την
επιθυµητ1 εικόνα τους και µαζ2 και µε πολλ% %λλα 0ργα των
αφρικ%νικων χεριEν δηλEνουν, µαρτυρούν τον τρόπο, µε τον
οπο2ο διαµορφEνονταν και διαµορφEνονται οι ζω0ς τους.

Ισορροπούν την ύλη µε το
πνεύµα, τη λογικ1 και το συνα2-
σθηµα, όλα 0ργα εξαιρετικ1ς µαστο-
ρι%ς και µοναδικ1ς αισθητικ1ς,της
αφρικ%νικης µοναδικ1ς αισθητικ1ς.

Γρ%φει η κ. Γκ2νου:
«Στην Αφρικ9, µ8σα στην απλό-

τητα ξεχωρ:ζει η αισθητικ9 αξ:α της
ν8γρικης τ8χνης. Στην αγορ* βρ:-
σκεις την απόλυτη 8κφραση αυτ9ς
της αισθητικ9ς. Σε καν8να *λλο ση-
µε:ο της γης δεν γ8µισαν τα µ*τια
µου από την αυτοσχ8δια αρµον:α
των χρωµ*των όσο στην αγορ* του
Γκόροµ Γκόροµ (Μπουργκ:να Φ*σο).
Το θ8µα ε:ναι µε ποιο ερ8θισµα εκ-
φρ*ζουν οι *νθρωποι αυτ9 την παν-
δαισ:α χρωµ*των µε τόση αρµον:α
που αγγ:ζει την τελειότητα. Κανε:ς
δεν µπορε: να αµφιβ*λει ότι ε:ναι η
φύση, σε συν8ργεια µε τον εσωτε-
ρικό κόσµο της γυνα:κας της Αφρι-
κ9ς».

Mια καλ1 αρχ1 για τη γνωριµ2α
των αφρικ%νικων λαEν ε2ναι το

βιβλ2ο της Ελ0νης Γκ2νου, καθEς µας
µαθα2νει µε τις ειλικρινε2ς µαρτυρ2ες
του και, εκ παραλλ1λου, σχολι%ζει
και τεκµηριEνει µε το πολύτιµο φω-
τογραφικό υλικό τοι, την ορατ1,
αλλ% και την αθ0ατη κ%ποτε, πραγ-
µατικότητα της καθηµεριν1ς ζω1ς
και των γιορταστικEν τελετEν των
αφρικ%νικων λαEν, τους βηµατι-
σµούς τους στο σ1µερα, τους βλ0-
πουµε εδE να ανο2γουν 0να λεπτό
δι%λογο µε τη δυτικ1 µόδα) την ανταπόκρισ1 τους κι ακόµη τις
αντιστ%σεις τους στα δεδοµ0να του 20ού και του 21ου αιEνα,
και τις αυξανόµενες πι0σεις που δ0χονται αυτ0ς οι κοινων2ες να
αλλ%ξουν τους παµπ%λαιους τρόπους της ζω1ς τους.

�ιαβ%ζουµε:
«Στην Αφρικ9 τα παιδι* χορεύουν µε 8να σπασµ8νο µαγνη-

τόφωνο από δύο χρονMν εκε:, στην 8ρηµο της Σαχ*ρας, αν*-
µεσα στο Τοµπουκτού και στο Ταουντεν: (Μ*λι), οι *νθρωποι
πλ8νουν τα ρούχα τους στον Ν:γηρα και τον Νε:λο, 8νας Αφρι-
κανός Φρεντ Αστ8ρ ψ9νει το κοτοπουλ*κι του στο δρόµο της
Ουαγκαντουγκού (Μπουρκ:να Φ*σο-2νω Βόλτα) και µετατρ8-
πει τον δρόµο στην καλύτερη σκην9 του κόσµου, µε τις κιν9-
σεις του σMµατός του. Και όσο προχωρM σε β*θος στην Αφρικ9,
βλ8πω τη βαθι* θρησκευτικότητ* τους, µ8σα από την παρ*-
δοση των προγόνων τους. Μ8σα από τις τελετουργ:ες µύησης
στην εφηβε:α 9 στην ενηλικ:ωση αναρωτι8µαι πόσο σεβασµό
8χουν αυτο: οι *νθρωποι στις αξ:ες των παραδόσεMν τους».

Αλλ% το ταξ2δι στην Αφρικ1 περι0χει και µια %λλη δι%σταση.
Εκτός από τη φωτογραφ2α, σηµαντικ1 θ0ση καταλαµβ%νει και η
συλλογ1 αντικειµ0νων, που συνδρ%µει και υποστηρ2ζει τη δια-
λογικ1 σχ0ση του ΕγE µε τον «,λλον». �ιαβ%ζουµε π%λι:

«Η όρασ9 µου, η αφ9 µου συνεργούν στο να θ8λω να κ*νω
κτ9µα µου µια παλι* µ*σκα Gelede, που χρησιµοποι9θηκε από
το λαό Γιορούµπα. Σε πόσες τελετ8ς χορού, ύµνου, χρησιµο-
ποι9θηκε αυτ9 η µ*σκα προς τιµ9 της 6για Νλα, της µεγ*λης
Μ*νας, που ζει σε 8να παλ*τι στα β*θη του )κεανού! Αυτ9 η
µ*σκα χόρεψε σε τελετ8ς Gelede για να εξευµεν:σει τις γυνα:-
κες που 8χουν αποκτ9σει παιδι*, γιατ: αυτ8ς 8χουν δύναµη να
προκαλ8σουν κακό στην κοινων:α, όπως αρρMστια, στειρότητα,
ξηρασ:α κ.*. Καταργε: το χρόνο µπροστ* µου, ενMνει το παρόν
µε το παρελθόν και αντιπροσωπεύει τη γυνα:κα στις τ8χνες της
Αφρικ9ς. Λειτουργε: ως ενδι*µεση κατ*σταση, αν*µεσα στο
ορατό και το αόρατο, ως 8να *νοιγµα προς το µυστ9ριο, ως 8να
ερ8θισµα του φανταστικού.Το µ*τι µου σε συν8ργεια µε την
καρδι* 8µοιαζαν να ακούν το κ*λεσµα της µ*σκας, αν*µεσα σε
τόσα αντικε:µενα, σαν να επρόκειτο για µια µεγαλειMδη συν*-
ντηση, όπως την αντιλαµβ*νονται οι µεγ*λοι συλλ8κτες. Για να
επιτευχθε: µια τ8τοια συν*ντηση χρει*ζεται αντικε:µενο και
συλλ8κτης να διακρ:νει και να εκλ8ξει το 8να τον *λλον».

Λ2γο παρακ%τω:
«Αϊρ, Ν:γηρας, Ιανου*ριος 1998. Μια γυνα:κα Τουαρ8γκ ξε-

κουρ*ζεται µπροστ* στην καλύβα της. Ε:ναι τόσο πληθωρικ9,
χαµογελαστ9, ντυµ8νη στα µαύρα. Φορ*ει 8να κόσµηµα από

ασ9µι, σε τετρ*γωνο σχ9µα, κρεµασµ8νο στο λαιµό της µε µαύ-

ρες κλωστ8ς. 3νιωσα τ8τοια 8νωση µε αυτό το κόσµηµα, µια

συγκ:νηση µοναδικ9, σαν αυτό να ε:χε µετατραπε: σε πρόσωπο.

Ασκούσε επ*νω µου αινιγµατικ9 γοητε:α, σαν αυτό να 9ταν το

πρόσωπο και όχι η γυνα:κα που το φορούσε.

2ρχισα να το επιθυµM, να το θ8λω να γ:νει δικό µου, 8στω κι

αν 9ξερα ότι 9ταν το φυλαχτό της γυνα:κας Τουαρ8γκ.

3µεινα ατ8λειωτες Mρες δ:πλα της µ8χρι να το κατακτ9σω,

πληρMνοντ*ς το πολύ ακριβ*.

Εκε: συνειδητοπο:ησα πραγµατικ* τη µαγε:α των σκ8ψεων

του Guy de Maupassant, όταν περιγρ*φει την ψυχικ9 κατ*-

σταση του συλλ8κτη, καθMς βρ:σκει 8να ν8ο αντικε:µενο που

τον γοητεύει, τον ταρ*ζει, τον κατακυριεύει…».

«Γυρ:ζοντας στην Ελλ*δα -γρ%φει η Ελ0νη-, µε τα αντικε:-

µενα που κουβαλ*ς από την Αφρικ9, θ8λεις να βλ8πεις, να αγ-

γ:ζεις τις µ*σκες, τα αγ*λµατα, αλλ*, κυρ:ως, να φορ*ς τα

κοσµ9µατα, κολι8 και βραχιόλια, που αυτ* τα :δια φορούσαν

κ*ποτε οι γυνα:κες της Χαρ*ρ (της πόλης του Γ*λλου ποιητ9

Rimbaud) οι γυνα:κες Τουαρ8γκ στη Σαχ*ρα 9 οι Βουσµ*νες

στην 8ρηµο Καλαχ*ρι κ.*. ΝιMθεις µια 8νωση, µια αδι*λειπτη

εν8ργεια να συνδιαλ8γεσαι µαζ: τους και αυτό να µετουσιMνε-

ται σε µια ανε:πωτη χαρ*».

«Το να τρ8φεσαι µε το *γνωστο γενν*ει συναισθ9µατα, που

µόνον η ψυχ9 µπορε: να τα σκιαγραφ9σει, αλλ* όχι στο χαρτ:.

Ε:ναι τόσο µεγ*λη αυτ9 η εσωτερικ9 παρόρµηση, που προ-

σπαθM να πι*σω, να νιMσω τα µύχια της ψυχ9ς µου, για να κα-

ταλ*βω αν η υπόστασ9 µου ε:ναι σαν αυτ9 όλων των

ανθρMπων 9 κ*τι το παρ*λογο, το περιθωριακό.7πως και ν*χει

π*ντως, το ταξ:δι στο *γνωστο ε:ναι η τελειότερη µορφ9 ηδο-

ν9ς, που δεν περιγρ*φεται αλλ* µόνο π*λλεται µ8σα από την

:δια την πραγµ*τωσ9 της».

Το ταξ:δι δεν ε:ναι µόνο κ:νηση, ε:ναι και συγκ:νηση, 0γραφε

κ%ποτε ο Καζαντζ%κης.

Η Ελ0νη Γκ2νου κατ%φερε και να κινηθε2 και να συγκινηθε2

στα αφρικ%νικα ταξ2δια της, αλλ% και να περ%σει και π0ρα από

τη συγκ2νηση, να φτ%σει να νιEσει την αλλαγ1 των 2διων της

των κυττ%ρων. Και µε το βιβλ2ο της καταφ0ρνει να συγκινη-

θούµε και ‘µε2ς, µ1πως και κιν1σουµε, µ1πως και κινηθούµε και

‘µε2ς για την Αφρικ1,0στω και νοερ%, 0στω και µε τα όνειρ%

µας..

CMYK


