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Η αισθητική του κόµικς αναδεικνύει το έξυπνο
«σενάριο» του «Εχθρού».

Αποδόµηση
της «δόξας»
του πολέµου
Για µικρά και µεγάλα παιδιά
ΝΤΑΒΙΝΤΕ ΚΑΛΙ, ΣΕΡΖ ΜΠΛΟΚ
Ο εχθρός
εκδ. Πατάκη,2011
Είναι βιβλίο που παίζει σε πολλά ταµπλό: ιδανικό
και για apxapious αναγνώστη, καθίκ
περιλαµβάνει ελάχιστο κείµενο και δυνατή εικονογράφηση,
δεν έχει, ωστόσο, ηλικιακό
«πλαφόν». Θέλει να το έχει κοντά του, να το
ξεφύλλισα και να το απολαύσει, και ο ενηλικαε.
Αποδοµεί την έννοια του «εχθρού», αποκαλύπτει
τη χειραγώγηση που υφίστανται σι απλοί
άνθρωποι προκειµένου να επιτεθούν, µισώντας,
ο tvas στον άλλον. Kupiios oums αποµυθοποιεί
τον πόλεµο (os πράξη δόξα5, επέλασης,
ενεργητικήε έξαρση, συλλογικήε
συγκίνησηε.
Xpnouionoiojvcas
(ο βραβευµένοε εικονογράφο5-σκιτσογράφο5
Σερζ Μπλοκ) µιαν αισθητική
που παραπέµπει εξίσου στον Πρώτο
και τον ∆εύτερο Παγκόσµιο oncos και σε
σύγχρονέ5 µα$ συγκρούσει, εππ<εντρώνει την
προσοχή στην έλλειψη κάθε ηρωικού ντεκόρ,
ακολουθώντα$ το ευφυέ$ σενάριο του -επίons
βραβευµένουΝταβίντε Καλί. Χρησιµοποιούµε
τον όρο
Το βιβλίο είναι ένα
γιατί το βιβλίο
ιδανικό εισαγωγικό «σενάριο»
έχει πολλά στοιχεία
κόµπο. To σκηνικό
ανάγνωσµα
δεν είναι, λοιπόν,
για τα µεγάλα
κάποια πεδιάδα ούτε
ζητήµατα που
κάποιο ύψωµα, κατάλληλα
για ενθουσιαστικά,
πραγµατεύεται.
θριαµβευτικά πλάνα.
Είναι το χαράκωµα. Η έρηµο$. Η βροχή.
Ο µονόλογοε του στρατιώτη µέσα στη γήινη
τρύπα, όπου παραµένει σχεδόν θαµµένο5 ζωviavos,
υποβάλλει, xiopis µεγάλα λόγια, την
απελπισία που κορυφώνεται µέρα τη µέρα.
Πρόκειται για µεταγραφή σε παιδικό ανάγνωσµα
µοτίβων γνωστών από τα σπουδαία
αντιπολεµικά έπη Tns παγκόσµκβ λογοτεχνία5,
όποκ του Ρεµάρκ (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό
µέτωπο) ή του δικού uas Γιάννη Μπεράτη
(To Πλατύ Ποτάµι). Η ανθρώπινη απόγνωση
και n εξαθλίωση στην οποία οδηγούν ο πόλεµο5,
που κάποιοι επιχειρούν να εξωραΐσουν,
γίνεται ολοφάνερη µε ηπιότητα, µε χιούµορ,
αλλά xopis νοηµατικούε συµβιβασµού5.
Κατά τούτο, το βιβλίο αυτό θα αποτελούσε
και µέσα στο σχολείο ιδανικό εισαγωγικό
ανάγνωσµα για τα µεγάλα ζητήµατα που πραγµατεύεται
(εχθρό5, πόλεµο5, στρατιωτική
ζωή). Η αισθητική του κόµικς και το έξυπνο
σενάριο θα το βοηθούσαν να γίνει αποδεκτό
ακόµη και από παιδιά µεγάλων ηλικιών.
m.t.
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