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Η ζρέζε Λόγνπ-Παξάινγνπ απνηειεί γηα ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό κηα από ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Σπλνδεύεη ηα βήκαηά ηνπ πνιύ πξηλ από ηνλ
Ιεξώλπκν Bosch θαη ζα ηνλ αθνινπζήζεη πνιύ κεηά ηνλ Nietzsche θαη ηνλ Artaud, ζα
γξάςεη ν Μηζέι Φνπθώ, αλαδεηώληαο κέζα ζην ζθνηάδη ηεο αξρατθήο πνξείαο ηνπ
αλζξώπνπ ηε κνηξαία ζηηγκή: πνπ γίλεηαη ε ζράζε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ηξέιαο. Γηα λα
παγηδεπηεί ζηε ζπλέρεηα ε ηειεπηαία, θαη γηα πνιινύο αηώλεο, ζηε λνζεξή αξπάγε
κηαο κεηαθπζηθήο κνλαμηάο. Καη απαλζξσπηάο. Αλακθίβνια, εδώ δηαηξέρνπκε κηα
άβνιε πεξηνρή όπνπ ην πξόβιεκα δελ είλαη ε πθή ηνπ πνιηηηζκνύ, αιιά ε εγγξαθή
ησλ νξίσλ ηνπ.
Πάλσ ζ’απηή ηελ αξρέγνλε πεξηνρή ησλ αλζξώπηλσλ παζώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ
ηνπο δηαπινθώλ, πθαίλεη ηε κπζηζηνξηθή αθήγεζή ηεο ε Ινπζηίλε ΦξαγθνύιεΑξγύξε ζην λέν ηεο ζπλαξπαζηηθό κπζηζηόξεκα Έρωτας στην Ομίχλη. Πάλσ ζην
δξακαηηθό πιηθό κηαο απζεληηθήο αλζξσπνινγίαο, κε ηζηνξίεο πξαγκαηηθέο, αλάκεζα
ζην πάζνο θαη ηελ πξνθαηάιεςε, εηθνλνγξαθεί ηε ζπλεθηηθή ςπρή κηαο πληγεξήο
θνηλσλίαο θαζώο κεηαγισηηίδεη ηεο θύζεο ηελ αξξώζηηα ζε αξξώζηηα ηνπ
πνιηηηζκνύ ηεο θαη παγηδεύεηαη κνηξαία κέζα ζ’απηήλ θαη ηελ απύζκελε ηξαγηθόηεηά
ηεο.
Όια κνηάδνπλ ήζπρα θαη θαλνληθά ζηελ αξρή. Με ην πξέπνλ κέηξν θαη ηε δσληαλή
δηαιεθηηθή ησλ ειεγρόκελσλ αληηζέζεσλ. Η Ακαιία Αλαγλώζηνπ, λεαξή δαζθάια, ε
πξσηαγσλίζηξηα κηαο αηληγκαηηθήο εξσηηθήο ηξαγσδίαο, ζα θηάζεη λενδηόξηζηε,
κέξεο θζηλόπσξνπ ζην Μηθξνδέληξη, έλα απξόζηην ρσξηό ηεο καθεδνληθήο γεο. Μαδί
ηεο ζα θέξεη ηνλ εθεβηθό ελζνπζηαζκό ζηελ πξώηε επαθή ηεο κε ηελ εκπεηξία ηεο
ελειηθίσζεο: ηε δνπιεηά ηεο-ρεηξνλνκία πξνζθνξάο, ην δέζηκό ηεο κε κηα
ρεηξαθεηεκέλε θνηλσληθόηεηα. Έλα άξηην αλζξσπνινγηθό ζθεληθό ζηήλεη θαη
παξαθνινπζεί ε ζπγγξαθέαο, πνξηξέηα αλζξώπσλ ζπλαξζξσκέλα κε ηελ πεξηπέηεηα
ησλ εζώλ ηνπο ζηελ άγνπξε αθόκα δεθαεηία ηνπ ’70. Καη κε αξηζηνηερληθή καεζηξία
αξρίδεη λα εκπνηίδεη από ηελ αξρή θηόιαο ηνπ «κύζνπ» ηεο ην θαηλνκεληθά γαιήλην
παξόλ ηνπο κε ηελ αηληγκαηηθόηεηα κηαο κεηαθπζηθήο κνίξαο πνπ ζηελ αλέιημε ηνπ
έξγνπ κεηαπιάζεηαη ζε απνκπζνπνηεηηθή αθήγεζε ελόο αλεμέιεγθηνπ ζξίιεξ. Μηαο
ζπαξαθηηθήο θαηαδίθεο πνπ θαλνλαξρείηαη πεξηζζόηεξν από ην λνπ ησλ αλζξώπσλ
θαη ιηγόηεξν από ηελ αδήξηηε θπζηθή αλαγθαηόηεηα.
Η αθεγεκέλε κηθξντζηνξία ηεο ζησπήο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε επηγξακκαηηθή
δηαηύπσζε, ζε επζύλνπην ζρόιην, γηα ην έξγν. Κη απηή ηελ ηξαγηθή ζησπή-ηελ
θνηλσληθή απόθξπςε ηεο ηξέιαο ηνπ κπαινύ-θαίλεηαη -δελ μέξσ πόζν ζπλεηδεηά- λα
αθηηλνγξαθεί ε ζπγγξαθέαο, δέλνληαο ηελ «αξραηνινγία» ηεο ζησπήο θαη ηνλ
παξαηεηακέλν κεζαίσλα ηνπ δεηζηδαίκνλνο θόβνπ κε ηελ ηειηθή, εθινγηθεπκέλε
θάζαξζε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο. Νηνθνπκέλην θαη κπζηζηνξία καδί ν Έρωτας
στην ομίχλη, πνίεζε θαη ηζηνξία, ςπρνινγία θαη θνηλσληνινγηθή δηείζδπζε,
εθξεθηηθό εξσηηθό πάζνο θαη αζώα αλνκία…ε έθξεμε ηεο δσήο θαη ην παξακόλεκα
ηνπ ζαλάηνπ. Πνηνο παγηδεύεη κνηξαία ηε δσή; Καη ηη είλαη ηειηθά πην δπλαηό ζηελ
πάιε ηνπ καδί ηεο: ε επώδπλε ηξέια ηνπ ελόο ή ε αηρκάισηε άπλνηα ηεο «ηξέιαο»
ησλ πνιιώλ; Τν έπνο ηεο αλζξώπηλεο δσήο πάλησο ηελ εκπεξηέρεη κε όινπο ηεο ηνπο
θαζνξηζκνύο. Καη νη ήξσεο ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε-Αξγύξε ηελ ζεαηξνπνηνύλ
κνλαδηθά κε δένο θαη αλζξώπηλε ζπζηνιή.
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