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Historia funkcio de la kaligrafio
ce Jose Saramago

Jozefo LEfC

Enkonduko

.L.a e~l~ A~etiu ci artikol? estas prezenti semiotikajn trajtojn, per
km] bildigis la matura stilo de la portugala verkisto Jose Sara-
mago 1. Limigas nian priskribon la rilato inter la pentrarto kaj la
literaturo ce "Manlibro pri Pentrarto kaj Kaligrafio" 2 (MPK) sur-
baze de semiotikaj kategorioj proponitaj de Greimas 3.

Estas konate, ke MPK mal fermis la literaturan fazon, kiam Jose
Saramago firmigis kiel fikeiisto. Antaü tiu romano, kies unua
eldonajo datigas de 1977, jam ekzistis, kvankam dismetitaj en
apartaj verkoj, la tri flankoj karakterizontaj la maturan stilon de la
romanisto: la poezia, la teatra kaj la jurnalisma.

Pere de la dialektiko inter la skriba kaj la pentra artoj en MPK
kunfandigis la supre eititaj tri dimensioj de lia verkaro. Ne eblas
nei la. kongruan rilaton inter la antaüa Saramago kaj la alia, kiu
rnontrigos ekde 1977, se konsideri la internan koheron de la verko
kaj ties politikan eelon. Tarnen rimarkindas la supera kvalito de tiu
romano, kiu reprenis poeziajn, dramajn kaj jurnalismajn elemen-
tojn por ilin estetike superi.

Estas poezia la rafinado de la fraza arango, teatra la fikeia dia-
logo kaj jurnalisma la historia misio, kiun la aütoro prenis sur sin.

~ose ~aramago estas la sola verkisto portugalparolanto nobelpremiito. Li
ncevis nun premion en 1998.
http://www.josesaramago.orglbloglblogpor.php

2
Portugallingve Manual de Pintura e Caligrafia. La unua eldonajo
publikigis en 1977. Por tiu öi artikolo konsultigis jena eldonajo:
SARAMAGOJose. "Manual de pintura e caligrafia". Porto: Lello & Irmäo
1991. '

Algirdas Julien GREJMAS.
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Semiotiko de la revolucia misio
Greimas (1973, p. 237) tiel resumas la teleologion de la revolu-

eio lau la marksisma kompreno:
Subjekto Homo
Objekto Socio sen klastavoloj
Destinanto Historio
Ricevanto Homaro
Oponanto Burgare
Kunaganto Laborista klaso

Saramago ne malkasas, ke li estas marksisto. Do lia verko pre-
zentigas kiel atestajo por la konstruado de ideologia alternativo al
la burga modelo de la socio. Tial li, kiel verkisto, faras sin sub-
jekto havanta kielobjekton aboli la soeiajn klasojn. Tian mision
donas al li la homa historio, kies marson movas la klasbatalo. En
tiu batalo, la historia subjekto marksista, t.e. la intelektulo, rolas
kiel kunaganto de la proletaro kaj havas kiel oponanton la
burgaron.

Rimarkindas la fakto, ke generale la revolueia klaso estas nur
poteneiale aü hipoteze revolueiema, öar gi ordinare ne havas su-
fiöe da teoria kono pri si mern. La vivkondiöo de la proletaro ne
igas gin politike kapabla anstataüigi la burgan regadon de la stato.
Mizero ne nur ne faras revolueion sed ankaü mizerulo eö emas
perfidi gin: "Lau sia tuta vivsituaeio gi [la öifonproletaro] inklinos
esti subaöetebla por reakeiaj intrigoj" (Marx & Engels, 1990, p.
48). Sekve de tio gravas, ke la proletaro lernu de la revolueia
intelektulo pri sia historia rolo. Tiu kono pri la gusta flanko pren-
ota en la historia antagonismo estas la subjektiva antaükondiöo por
la socia revolucio. Do kultura revolueio preparas la sociekono-
mian revolueion.

En MPK la protagonisto metonimie (Greimas & Courtes, 2008,
p. 311-312) rolas kiel tiu historia subjekto. Ni diris "metonimie",
öar la individua seenejo de la romane reprezentas malgrandskaIe
la socion, kie trovigas la protagonisto, artisto vivanta la lastajn
tagojn de la diktaturo en Portugalujo (Salazarismo, 1933-1974).
La intenco ne estas, en la kadro de tiu romano, rekte aboli la soci-
ajn klasojn, sed pli guste konstrui spekulativan ilon aü taügan dis-
kurson por senvualigi la burgan ideologion.
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La protagonisto de MPK estas mezbona pentristo de portretoj.
Homoj, kiuj intencas sin etemigi per tiu rimedo, estas la klientaro
de la pentristo. En la sinsekvo de la epizodoj, la kliento nomata
per la litera S. metonimie rolas kiel aöetanto de la laborforto de la
artisto, malsanktigita figura en la burga mondo (Marx & Engels,
1990, p. 37). La deziron etemigi sin per artajo heredis la burgaro
de la estinta aristokrata socia klaso.

Por homoj, kiuj pretendis pri si diecon, farigi adorindaj idoloj
tute kongruas kun tia uzo de la arto. La konscio pri tia idolkulto
adaptita al la burga vivmaniero ne mankas ce la pentristo, kiu,
provante skribe verki, citas, inter aliaj, Erasmon de Roterdamo.
Skribante, la pentristo provas senmaskigi la ideologian intencon
sub la portretoj elfaritaj laümende. Tiun praktikon la pentristo
opinias frenezajo. Lau la pentristo,
"( ...) ne raras, ke la pozanto montras sin avida esti simila al la por-
treto, öu gi lin fiksis en la preciza momento, kiam la homa estajo
sentas sin laüdinda kaj sin mem aprobas. Vivas la pentristo por
kapti tiun unikan momenton, vivas la pozanto por la momento, kiu
farigos la persona kaj unuopa piliero inter du branöoj de la etern-
eco, kiu senfine iras transen kaj kiun, kelkfoje, la homa frenezo
(Erasmo) pretendas signali per tre sensignifa nodeto, eta elstarajo,
kiu estus kapabla grati tiun gigantan fingron, per kiu la tempo for-
visas öiujn postsignojn" (MPK, p. 641) 4.

Esti pentristo de pretenda individua etemeco signifus, lau la
kriza konscio de la pentristo, esti perfida kunlaboranto. Spekulante
ne per sia ordinara arto, sed skribe, la protagonisto penas venki
tiun mikroskopan version pri klasbatalo: "Kion mi volas? Unue,
ne esti venkita. Poste, se eble, venki" (MPK, p. 647). Tarnen la
ideologio estas subtila kaj la simbola metodo por gin malmunti
estas kono, kiun ankoraü la pentristo ne posedas, eö pro tio, ke la
servema pentrado de portretoj, simpla kopio de la modelo, ne
provizis lin per spekulativa ilaro tiucele. Tialli hezitas pri tio, kiun
vojon li elektu: "Mi ne scias, per kiuj pasoj iri; mi ne scias, kian
veron seröi: mi nur scias, ke igis netolereble ne plu scii" (MPK, p.
647).

4 La esperantigo de la elektitaj eroj de la romane estas nia.
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Por pli efike analizi la klas-oponanton, norne sinjoron S., la pen-
tristo faras sin skribisto. Tiu decido figure prezentigas kiel kritika
eseo pri la burga klaso. Eroj kiel la denaska avantago de la burga
klaso kaj la karakteriza ekspluatado de la laborforto el "nevideblaj
batalantoj" ne mankas en tiu studo:
"Oni dirus, ke li naskigis jam kun öiuj bataloj venkitaj aü ke li
disponas, por batali en lia loko, nevideblajn batalantojn, kiuj ade
mortas kun zargo, sen bruo, sen elokvento, balaante la vojon,
kvazaü ili mern estus senvalora fasko de balailo". (MPK, p. 649)

La lukto inter la pentristo kaj la pozanto (burgo) disvolvigas
sekrete. Ekzernplas tian mutan kverelon la okazo, kiam S. prenas
cigaredon, sed la pentristo ne uzas sian fajrilon por montri sin
gentila por sia kliento:
"S. satus, se rni rekonus la monon, kiun li havas, kaj la povon,
kiun mi divenas öe li. Tarnen la artistoj guas laütradicie certajn
privilegiojn, kiuj, ec kiam ili ne uzas aü guste male, al ili donas
romantikan aspekton de malriverenco ( ...). En tia interrilato, io
teatra, öiu ludas sian rolon. Intime S. malestimus min, se mi ek-
bruligus al li la cigaredon, sed, ja pli malbone 01 tio, li sentus sin
trompita, se mi farus tion. Ne okazis surprizoj, por iu el la flankoj,
kaj öio pasis konvene". (MPK, p. 650)

La protogonisto studas la oponanton. Rimarkindas öe la observ-
anto eö la bonaspekta favorajo de tiu burgo. La pentristo pervorte
pentras ironian portreton pri S., kvazaü li estus modlita stelulo de
la usona kinindustrio:
"Li havas surne la mienan orografion, kiun viroj ambicias, öar la
usona kino gin disvastigis kaj öar al gi ligigas certa tipo de virino
kun longaj haroj, sed kiun ne valoras la penon konservi (la mi-
enon, ne la virinon) pli 01 la tempon de fotografia fulmlumilo: öar
la vivon pli ofte karakterizas banaleco, paleco, barbo ne bone ra-
zita aü ne sufi öe plena, ne fresa elspirajo, odoro de korpo ne öiarn
bone lavita". (MPK, p. 651)

La pentristo seröas la veron sub la masko de la oponanto. La
suba kvadrato pri vereco (Greimas & Courtes, 2008, p. 532) klar-
igas la rilaton inter "esti" kaj "sajni", kiun ni trovas öe tiu ludo, kie
ne eksplicite rolas ideologiaj kontraüuloj:
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vereco

esti ~><:sajni

ne-sajni ~ ne-esti
sekreto mensogo

malvereco

Bildo 1: Kvadrato pri vereco de Greimas.

Malkovri la veron pri S. signifas demeti de la oponanto la ideo-
logian maskon. Tarnen ideologio prezentigas kiel io, kio sajnas,
sed ne estas, alivorte kiel mensogo (ne-esti + sajni => mensogo).
Siaflanke, la pentristo ne devas riveli sian celon senmaskigi la
antagoniston, do ankaü li ne sajnas tia, kia li vere estas, norne
interpretanto aü kritikanto de la burga statuso, restante strategie en
sekreto (sajni + ne-sajni => sekreto).

Kompreneble la klasbatalo ne öiam estas klara kaj eksplicita:

"Liberulo kaj sklavo, patricio kaj plebano, barono kaj servutulo,
gildano kaj submajstro, unuvorte, subpremantoj kaj subprematoj,
staris unu kontraü la alia en daüra opozicio, havis seninterrompan
batalon, foje kase - foje malkase, batalon, kiu öiufoje finigis per
revolucia transformo de la tuta socio aü per komuna pereo de la
batalintaj klasoj" (Marx & Engels, 1990, p. 35-36).

Sed kiel pliprofundigi la kritikon per mendeblaj pentrajoj, kiuj
bildigas burgajn valoroj? Evidente, ke la historia subjekto devas
sin ekipi por tiu batalo. Pro tio la skribo anstataüas la pentrajon,
kiel spekulativa ilo por esplori la formojn, sub kiuj vualigas la reg-
anta ideologio.

Historia subjekto inter la pentrarto kaj la skribo
En MPK la elekto de la skribo rilatas al la koncepto de la aütoro

pri la funkcio de la literaturo en la homa historio. Danke al la
skribo ekzistas la historio kaj nepre per la unua eblas don i novan
direkton al la alia. Nei la historion signifas nei la skribon. Nei la
literaturon, kiu estas la plej rafinita formo de la skribo, signifas
favori la barbarecon. Kaj aparta maniero nei la literaturon estas
redukti gin al la kondiöo de varo kaj la intelektan laboron al la
robota vendado de la laborforto (Marx & Engels, 1990, p. 37).
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Ce MPK la historia subjekto aperas en fikcia eseo, kie ekzamen-
igas la pentrarto kaj la literaturo kiel rimedoj por la intelekta la-
boro. La artisto sentas sin laca pro la kondiöo esti pentristo de lau-
mendaj portretoj. Li tedigas antaü la konstato, ke li dediöas sin al
senfrukta laboro, al pentrajoj malplenaj je propra substanco, sen
propra diskurso, kiu limigas al sklava kopio de la objekto.

La pentristo falas en profundan krizon. La simpla kopio de la
objekto kontraü mono ne nur neas la intelektan econ de la arta
laboro sed ankaü reduktas la verkon al simpla varo. Tiu kriza per-
cepto unue instigas la pentriston fari novan pentrajon pri S., labor-
ajon sekrete komponatan. Versajne per nova stilo li kapablus krei
pentratan metalingvon, per kiu eblus solvi la probiernon de la
alieneco de la intelekta laboro. Sed baldaü li malkovras per prak-
tiko, ke la provo fiaskis. Fakte, semiotike konstateblas, ke pentr-
arte estas kodo, kies signoj malfermigas en senfinajn sencojn
(Barthes, 1990), do gi ne estas taüga signaro por la spekulativa
esploro:
"Mi daure pentros la duan pentrajon, sed mi scias, ke neniam mi
finos gin. Fiaskis la provo, kaj ne estas pli bona pruvo de tiu mal-
venko, aü malsukceso, aü neebleco, ke la paperfolio, sur kiu mi
ekskribas (...)". (MPK, p. 637).

Tiun neon al la pentrarto, kiu okazas je la individua nivelo en tiu
romano, ni vidas kiel metonimion de la longa historia procezo. La
pentrajo de la primitiva artisto funkciis kiel magio. Per la pentr-
arto, la prahistoria homo sentis sin kapabla influi la naturan mon-
don.

Reprodukti la bildon de sovaga besto, ekzempie, signifas por li
ekhavi supematuran regadon super gi. Semiotike vidate, tia magia
funkcio de la arte estas ekzemplo de pozitiva konsidero de la kul-
turo en la dikotomio kulturo-naturo (Greimas & Courtes, 2008, p.
522-524). La Iiaoson de la natura mondo (lau la semiotika kom-
preno) superregas la kulturo: kaj per la magia arte (simbolo) kaj
per artajoj (arrniloj kaj ceteraj iloj) la prahistoria homo certagrade
superis la forton de la naturo.

Semiotike la pentrarto kaj la skribo estas kulturaj formoj, kiuj
"neas" la naturon:
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naturo kulturo

~!
ne-kulturo ne-naturo

Bildo 2: Neo de la naturo favore al la kulturo.

En MPK la alvoko de la homa historio ekaperas en la menso de
la protagonisto. Li sentas, ke la erao de la kavemuloj ne komplete
finigis. Ombroj praavaj aktualigas, öar ankaü nuntempe ekzistas
homoj, kiuj vivas for de la historio, norne homoj, kies vivo estas
for de la skribita teksto:
"La prahistorio estas ja vere longdaüra, apudas min viroj kaj viri-
noj enirantaj kaj elirantaj kavemojn, kaj do gravas fari la histori-
on, kiu devas rakonti pri ili (nombri ilin, konigi ilin). Jam la fing-
roj de la subkonscio rakontas en songo. La ciferoj estas literoj. Jen
la historio. Fakte ciferoj kaj literoj kundividas la fundamenton de
la historio. En la socio bazita sur la sklava laboro, kiam pro
superabundo de greno aperis la kornerco, la pentrajo aliformigis
en pli abstraktajn grafikajojn. La socia kontrolo de varoj kaj de
tributoj postulis pli abstraktan kodon: Okdek kvin eJcentoj de la
argilaj tabeloj de Uruk rilatas al la kontrolo de mangajoj, brutaro
kaj tekstiloj" (Man, 2002, p. 39).

Generale en Okcidenta Azio tiel okazis la transformado de la
pentrarto en skribon, norne el la analogia pentrajo (Man, 2002):

piktogramo > ideogramo > silabogramo > fonograrno.

Same kiel okazis al la pentristo-protagonisto de MPK, la homo
devis regi la skribon por plibonigi la kontrolon de la sociaj aferoj.
Alivorte, farante abstraktajojn el la pentrajo kaj forlasante la rek-
tan analogion kun la naturo, la homo praktike kaj grafike kreis la
historion. Pli 01 magie elpreni la naturon por simbole gin domini,
kiel okazis per la primitiva pentrarto, la skribo, entenanta literojn
kaj ciferojn, ebligis al la homo ne nur reinventi la naturon, ekz.
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per la arliitekturo kaj ingenieriarto, sed ankaü replani kaj kontroli
la kulturon mem per juro, politika kaj edukado. Ekzemplas fruan
juran kontrolon per la skribo la ampleksa kodo de Hamurabo 6,

enhavanta 247 artikolojn, kaj poste, pli abstrakte kaj sinteze, la
dek artikoloj de la kodo de Moseo.

En la antikvaj socioj, kaj la pentrarto kaj la skribo signifis dian
destinadon (kaj ankoraü nuntempe menciigas Dio en pluraj kon-
stitucioj). La ricevanto estis la homa estajo kaj la objekto estis la
skribo (lege). La subjekte estis la estrarano (rego), kiu havis kiel
helpilojn la juran kaj politikan aparatojn, kaj öio organizigis kon-
forme al la koncerna ideologio. Tarnen kiel malhelpajo al tiu socia
harmonio menciindas la minacoj de la instinkto (la naturo kontraü
la moro) kaj de la socia krizo (katastrofo de la naturo). La jena
semiotika skemo (Greimas, 1973, p. 236) resumas la terminojn de
tiu destinado:

Destinanto •. I objekte I •. Ricevanto
!
I

Helpanto ~I subj ekto I~·Oponanto

Bildo 3: Skemo pri destinado lau Greimas.

Inter la antikvaj socioj de Okcidenta Azio, tiu, kiu pli radikale
transiris de la bildo al la skribajo estis la hebrea (Man, 2002). La
legaro de Moseo, malgrau la influo de la kulturo de Egiptujo aü
guste pro tiu fakto, rigore malpermesis la pentrarton kaj la skulp-
turon:
"3. Ne ekzistu öe vi aliaj dioj antaü Mi. 4. Ne faru al vi idolon, nek
bildon de io, kio estas en la öielo supre aü sur la tero malsupre aü
en la akvo sub la tero; 5. Ne klinigu antaü ili kaj ne servu ilin; öar
Mi, la Etemulo, via Dio, estas Dio severa, kiu la malbonagon de la
patroj punas sur la idoj en la tria kaj kvara generacioj öe Miaj mal-
amantoj, 6. Kaj kiu faras favorkorajon por miloj al Miaj amantoj
kaj al la plenumantoj de Miaj ordonoj" (Eliro, öap. 20: par. 3-6).

6 http://articJes .gourt. corni eolKodekso%20de%20Hamurabi
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Sekve de la malpermeso la konsideroj pri Dio prezentigu nur per
la vorto, prefere la skriba fonno de la vorto (Biblio), el kio rezul-
tas, ke la skribo plivalorigis rilate al la pentrarto ce la hebrea po-
polo kaj disen en Okcidento pro juda aü judida (kristana) influoj.
EI tiu alfabeta germo, kiu konfinnas la kulturon kaj rifuzas la na-
turon, al kiu alfluos la greka kaj romia kodoj, starigis signifa parto
de la okcidenta kulturo.

Gis la Renesanco pentristo ankoraü ne guis statuson de intelekt-
ulo sed de metiisto. Mezepoka pentrajo generale karakterizigis
kiel rezulto de korporacia laboro gvidata de majstro. La turn-
punkte öi-rilate eksplikigas pro la influo de artistoj kiel Leonardo
da Vinci kaj pro la rekonsidero pri la funkcio de la pentrajo mem,
de tiam rigardata kvazaü gi estus rakonta teksto lau pensajo tia: se
pentrajo priskribe rakontas ion, gi estas ia teksto (Lichteinstein,
2005, pp. 12-13). Ni volas kredi, ke ec nur la kinoarto de la 20-a
jarcento pravigos tiun analogiaJon.

Konkludo: la revolucia kaligrafio de la manlibro
Se reveni al la pentristo-protagonisto de MPK, evidentigas, ke li,

trafita de krizo, sangis la ilon de sia historia destinado. Por li la
pentrarto havas limon rilate al la diskurso, dum la skribo pennesas
senliman esprimon:
"Mi observas min skribi kiel neniam antaüe mi observis min pentri,
kaj malkovras tion, kio estas fascina en tiu ago: öe pentrarto, öiam
venas la momento, kiam la pentrajo ne eltenas eö unu plian tuson per
peniko ( ...), dum tiuj ci linioj povas senfine pluiri, envicigante
tennojn de adicio, kiu neniam komencigos, sed, kiu estas, per tiu
sinsekvo mem, jam finita laboro, jam definitiva verko, öar gi jam
estas konata". (MPK, p. 648)

La skribo estas la ilo, kiu ebligas plian efikecon en la homa regado
super la naturo (instinkto, liaoso, barbareco) kaj super si mem (leg-
aro, kritiko kaj memkritiko). Ce la rezonado de la pentristo de MPK,
tiu regado kornencigas per la memkritiko, kiam la parolanto ekprenas
la skribon kiel superan form on senvualigi la burgan oponanton:
"Mia laboro nun igos tute alia: malkovri öi on en la vivo de S. kaj
öion skribe raporti, distingi inter tio kio estas interna vero kaj la heia
haüto, inter la esenco kaj la fosado, inter la be la ungo kaj la forjetita
restajo de la sama ungo, inter la pale blua iriso kaj la sekiginta elflu-
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ajo, kiun la frumatena spegulo denuncas öe angulo de palpebro.
Partigi, dividi, kompari, kompreni. Percepti. Precize tion, kion mi
neniam sukcesis atingi dum mi pentradis". (MPK, p. 652-653)

Por la pentristo de MPK, transiri de la portreto laümenda al la
kritika skribo signifis, iamaniere, radikale rezigni pri la pasiva pri-
skribo de la naturo por farigi aktiva protagonisto de la homa histo-
no:

historio

pentrarto skribo,
Ipriskribo kreo

ne-skribo ne-pentrarto

fakta

Bildo 4: Neo de la pentrarto kaj la konfirmo de la skribo.

Kiel montras la supra skemo, kaj la pentrarto kaj la skribo rilatas
al la historio. Tarnen se la historia subjekte konfirmas la pentrar-
ton kaj neas la skribon, tiu elekto signifas, ke li pasive priskribas
la historion. Male se li neas la pentrarton kaj konfirmas la skribon,
kiel faris la pentristo-protagonisto, tio signifas, ke li havas je sia
dispono la eblon aktive krei la historion.

historio

epizodo

pentrajo skribo

~ ·1~ sinsekveco

ne-skribo ne-pentrajo

ne-historio

Bildo 5: La pentrajo estas paradigma (epizoda);
la skribo estas sintagma (sinsekva).
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Alia konsiderinda eco de la skribo estas la ebleco ligi la sinsek-
von de la faktoj kaj samtempe pliprofundigi la psiliologian anali-
zon de la koncernaj roluloj. Kvankam per pentrajo eblas fiksi
apartan momenton, per gi tre malfacile eblus kapti la sinsekvon de
faktoj. Pro tio, ke la historia sinsekvo estas sintagma, tian karak-
teron pli tauge eblas kapti per skribo, kiu ankaü organizigas lau
sinsekvo kaj do permesas pli profundan konsideron pri la fikcia aü
reala procezoj:

Estante sintagma, skribo reprezentas per sia sinsekveco la vojon
de la individuo (inter vivo kaj morto) kaj de la socio (inter kulturo
kaj naturo). Estante paradigma, la pentrajo fiksas la individuon en
aparta epizodo de la historia sinsekvo.

Nur la skribo farigas lega diskurso, per kiu eblas starigi socian
ordon kaj ankaü restrukturi tiun saman ordon, lau certa historia
destino. Tia dialektiko konsistanta en tio konstrui kaj rekonstrui la
socian ordon ne estas for de la intimaj konsideroj de la pentristo-
skribisto:
"Mi provis detrui tiun viron dum mi pentradis lin, kaj mi malkovris,
ke mi ne scias kiel detrui. Skribi ne estas alia provo detrui, sed
preferinde la provo rekonstrui öion elinterne, mezurante kaj konsi-
derante öiujn erojn de la rnasino, la dentradojn, kalkulante la aksojn
milimetre, ekzamenante la silentan osciladon de la risortoj kaj la
taktan vibradon de la molekuloj ene de la staloj". (MPK, pp. 651-2)

Alegorie Saramago prezentas la procezon de la individua kon-
sciigo, kies kulmino estas la liberigo el la stato de alieneco. Sub-
tekste eblas kapti tie bildon pri la marksisma teleologio. Fakte ne
estas vera revolucio, se perdigas lia humanisma celo. Senigi la
burgan klason el la stata potenco ne reduktigas al kruda detrua
agado de abrupta aü longdaüra revolucia procezo. Pli guste, la
revolucia elio, kiu eligas el la subteksto de MPK, esence proponas
la venkon de la kultura argumente super la tiel nomata natura lege
aü gangala lege (liberalismo).

Sed restas lasta demando: cu la pentrarto havas revolucian
rolon?

La pentrarto estas la bazo sur kiu formigis la skribo. La pentristo
havas lokon apud la skribisto en la komuna tasko senmaskigi la
ideologion: tiucele gravas, ke la pentristo ne mistifiku kredemul-
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ojn per la idolatrio (ideologio) nek provu fari el pentrajo diskurs-
on. Ne koncemas la pentrarton la gisfunda analizo, sed la tekston.
Gia tasko estas kapti la epizodon por gin kunligi al la historia
dimensio. Fiksante la historian momenton, la pentrita bildo certe
vekos la diskurson. Cu ne tiel faris, ekzemple, Pablo Picasso per
"Gerniko,,5? Tiu pentrajo ne uzas vorton por fiksi historian trage-
dion kaj certe gi vekas profundan debaton.

En eseo pri la rilato inter bildo kaj vorto Barthes (1990, pp.27-
43) metafore nomis, respektive, "ankro" kaj "relajso" la du funkci-
ojn de bildo apudteksta. Lau li la teksto funkcias kiel limigilo al la
polisemio de la bildo. Ekzemplas ankran funkcion la rolo de la
teksto sub foto de jurnalo; ekzemplas relajsan funkcion la rolo de
la subtitolo liganta la bildojn de kinofilmo laüvice. Sekve eblas la
diskurso per kinofilmo, kondiöe ke paralele al la sinsekvo de la
bildoj ekzistu teksta relajso, öu dialoge, öu subtitole.

Per tiu öi analizo ni ne intencas subtaksi la rolon de la pentristo,
sed interpreti la vidpunkton de Saramago pri la diskursaj funkcioj
de la pentrarto kaj de la literaturo en la romane MPK. Fakte la
skribo tekstas, sed la pentrajo pre-tekstas.

Tial la plej laüdindaj literaturaj verkoj estas tiuj, en kiuj ne tute
perdigis la origina ligo al la pentrarto. Ju pli riöa estas romano, des
pli gi pentras per vortoj neforgeseblajn scenojn sur la mensan
ekranon de la leganto.

Nu, la teksto repacigita kun la pentrajo nomigas kaligrafio, en la
senco de la pentrita vorto, poezie polurita. La kaligrafio estas la
formo de esprimo, per kiu Saramago, öefe ekde MPK sinteze re-
inventas la poezion, la teatron kaj la jurnalisman kronikon de la
antaüa fazo.

Kiel eblas lerni de Saramago el MPK, estas funkcio de la skribo
establi la historian diskurson; estas funkcio de la pentrarto
aktualigi la prahistorian povon magie aü kulture rilatigi homon al
la naturo; kaj estas funkcio de la kaligrafio dialektike sintezi tiujn
du formojn de esprimado, por ke la homa vivo konu öiam novan
bildon laülonge de la historio.

5 http://www.museoreinasofia.es/co1eccion/autores-obras.html?id=322
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Maskoj - formo kaj esprimo de afrika arto
Rüdiger SACHS
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Enkonduko
Kulturoj estigas öiam el diverseco de (ofte eö sajne kontraüdiraj)

tendencoj. Afriko ne faras escepton en tio. Sed kvankam neniu
artoformo por si mem povas estis nomata "tipe afrika", tarnen ek-
zistas stiloj kaj formoj, kiuj markas en sia tuteco ian afrikan arton.
Nur malofte la arte en Afriko kreigas pro distra valoro. Skulptajoj
kaj maskoj estas generale farataj por kultaj agoj, kvankam la danc-
ado surscenigita de maskoportantoj - kaj kelkfoje ankaü la pre-
tekstata persekuto de spektantoj - havas distrajn erojn. La dancado
mem estas parto de certaj solenajoj el religiaj moroj kaj nur mal-
ofte gajiga amuzo. Escepton de tiu kutimo estas la arte de rakont-
istoj kaj kantistoj, kiuj volas distri la aüskultantojn (sed tion nur
por mono), sed iliaj historiajoj kaj priheroaj poemoj ankaü celas
peri moralajn instruojn kaj utilajn konojn pri la pasinteco.

Historio retrospektiva
La Okcidenta Mondo jam fine de la 15-a jarcento ricevis la unu-

ajn impresojn de afrika arte kiam riöe omamitaj bareletoj por salo.
faritaj el eburo, estis portataj de portugalaj komercistoj al Eüropo.
Tiuspecaj ekzotajoj estis alte estimataj kaj tre multakostaj, ating-
eblaj nur por la bonstata "alta klaso". Daüris gis fine de la 19-a
jarcento, gis "por normalaj homoj kaj kolektantoj" artajoj el la
afrika kontinento estis haveblaj - tarnen oni alrigardis ilin kiel
farajojn de duonsovaguloj. Eüropaj kolektantoj tiam ofte preter-
atentis la "estetikan enhavon" de afrikaj skulptajoj. Daüris longan
tempon gis eüropaj artistoj, pentristoj kaj skulptistoj (kiuj sin apo-
gis en siaj verkoj precipe al la malnovgreka kaj romia artoperio-
doj) favore akceptis la afrikan arton. Ili nun estis ekkomprenintaj,
ke la afrikajoj ne respegulas la naturon mem, sed la forton de la
nature lau indigena naturkoncepto kaj religia imago.
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