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Σύντομο χρονικό των αντιαποικιακών αγώνων  

του Κυρίου Μπαλταζάρ Μποντύλ-Ζυλ, από την κοινότητα  

του Σεν-Ζοζέφ, γιου του Λιμορέλ και της Μαν Μανότ, μαθητή  

της Αν-Κλεμίρ Μαν Λουμπλιέ, της Κυρά-Λησμονημένης.1 
 

 

 

192...  Λόγω της κατάρας μιας διαβόλισσας, οι γονείς του πεθαίνουν διαδοχικά κι ο 

Μπαλτάζ,2 με πολύ αδύναμη υγεία, θα καταφύγει στο δάσος, πλάι στην Κυρά-

Λησμονημένη. Θεραπεία και μαθητεία στα μυστικά της φύσης. 

Μόνο πολύ αργότερα θα συνειδητοποιήσει ότι έζησε κάτω από την προστασία ενός 

Μεντό («εκείνη την εποχή, ο κόσμος ήταν ακόμα μαγεμένος»). 

 

193... Πολιτική κατήχηση από τον Νικόλ Τιμολεόν, κομμουνιστή δάσκαλο με 

αιρετικές απόψεις και πολλά μυστικά. Εγκατάσταση στο σπίτι του Τιμολεόν, που τον 

φωνάζει «Μπιμπιτζί». Εκεί, γνωρίζεται με μια πειρατίνα που οργώνει τις Αμερικές 

πουλώντας «πειστικά επιχειρήματα υπέρ της ελευθερίας». Στο εξής, τα όπλα δε θα 

έχουν μυστικά για τον Μπιμπιτζί.  

 

1935 (;)  Η συνήθειά του να πυροβολεί, κρυμμένος, τα αποσπάσματα της έφιππης 

χωροφυλακής3 βρίσκεται ίσως στη ρίζα του «θρύλου του νεγκ-μπουά», που 

εμφανίστηκε εκείνο τον καιρό. 

 

1937 (;)  Πρώτη έξοδος απ’ τη Μαρτινίκα, για το χατίρι ενός έρωτα, προς τη 

Ντεζιράντ (τη Σπιναλόγκα της Καραϊβικής). Στη συνέχεια, αλητεία σε ολόκληρη την 

Καραϊβική...4 

 

1939 (;) Φεύγει μακριά, με το καράβι της επιστροφής των εργατών απ’ την Ινδοκίνα. 

 

194... Συμμετέχει στο αγροτικό αντάρτικο, στην επαρχία Cao Bang (Βιετνάμ). 

Πιάνεται απ’ τους Γιαπωνέζους και βασανίζεται. Τον απελευθερώνουν αντάρτες 

Mhong, έμποροι οπίου που δίνουν το δικό τους ξεχωριστό πόλεμο. Ξαναβρίσκει 

επαφή με τη μονάδα του και παραμένει στην Ινδοκίνα ως το Ντιεν Μπιεν Φου 

(1954).5 

                                                 
1 Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για μια εκκεντρική περίληψη του βιβλίου Biblique des derniers 

gestes (2002) του Πατρίκ Σαμουαζό. Λέω εκκεντρική επειδή σ’ αυτό το μυθιστόρημα-ποταμός (775 

σελίδες) υπάρχουν πολύ περισσότερα απ’ τους αντιαποικιακούς αγώνες και μπορεί κανείς να εστιάσει 

αλλού. Το βιβλίο περιέχει επίσης, είτε σε παράρτημα είτε εντός κειμένου, και τρία μικρά έργα που, 

κατά τις σαμουαζικές συνήθειες, αποδίδονται στον Μποντύλ: Livret des Lieux du deuxième monde, Les 

Apatoudi de Man L’Oubliée και Le Livre des Da contre la Malédiction. Το πρώτο από αυτά, ένα πολύ 

ποιητικό κείμενο, κυκλοφόρησε και ανεξάρτητα με τον τίτλο Livret des villes  du deuxième monde. 
2 Τον φωνάζουν ακόμα Μπαλτζ και Μπαλζά, και σε πιο εύθυμα πνεύμα Ταλαζάρ, Ζαλτάρ και 

Ζατμπάλτ, και φυσικά Τι-Μανότ και Τι-Λιμορέλ... 
3 «...χωρίς να θέλει ούτε να τους σκοτώσει, ούτε να τους τραυματίσει: ίσα-ίσα για να τους κάνει να 

νιώσουν την ίδια αγωνία που ένιωθαν τα θύματά τους». 
4 «...έμαθε από τις λαθρεμπόρισσες πώς να ξεγελάει τα τελωνεία και πώς να κυκλοφορεί με δέκα 

διαβατήρια [...] ένας κόσμος με φορτηγά με διπλό πάτο, καΐκια-φαντάσματα, άγνωστα πλοία που 

ανεμίζουν όλες τις σημαίες και υδροπλάνα που δεν τα πιάνει κανένα ραντάρ, καθώς πετούν σαν τις 

λιμπελούλες, στο ύψος σχεδόν των κυμάτων, ανάμεσα στα νησιά». 
5 «...μόλις δόθηκε το σύνθημα, μια μυριόστομη παλίρροια ξεχύθηκε ουρλιάζοντας στην κατηφόρα, απ’ 

όλους τους γύρω λόφους. Εκείνη φορούσε πράσινη στολή, σανδάλια από λάστιχα αυτοκινήτων και 



 2 

 

1956 Στην Αλγερία, όπου συναντάει τον Φανόν. Παρών στη «μάχη της Κάσμπα» 

(1957). 

 

1959 Φτάνει στο Κονγκό με το σκοπό να προσχωρήσει στο Κίνημα Abako του Ζοζέφ 

Καζαβούμπου, γοητεύεται όμως από την προσωπικότητα του Λουμούμπα. 

Συμμετέχει στις ταραχές της Ελιζαμπετβίλ. 

 

1967 Διασχίζει τη ζούγκλα του Αμαζονίου για να περάσει παράνομα στη Βολιβία, 

όμως δε θα φτάσει εγκαίρως για να συναντήσει τον Τσε. 

 

χ.χ.   Φημολογείται ότι βρέθηκε (σε απροσδιόριστες στιγμές και με ασαφείς στόχους) 

στη Βιρμανία, στη Γάζα, στην Αγκόλα, στη Βουλγαρία, στο Κεμπέκ και στο Περού 

κι ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντυβαλιέ, κάποιοι λένε ότι τον είδαν στις 

γειτονιές του Χάρλεμ και του Γιοχάνεσμπουργκ, και σε κάποιο παμπ στην Ιρλανδία, 

ότι τον βρήκαν να τα πίνει με Βάσκους και Κορσικανούς, αναφέρεται ότι προμήθεψε 

όπλα στο MDRM (Μαδαγασκάρη) ενώ τεκμηριώνεται η συνεργασία του με τους 

Μαύρους Πάνθηρες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έφτασε ως το Θιβέτ κι ότι πάτησε το 

πόδι του, μετά από ένα ναυάγιο, ακόμα και στη Γροιλανδία...6 

 

1983 Φτάνει στη Γρενάδα λίγο μετά την εισβολή. Καθώς δε βρίσκει κάποια 

οργανωμένη αντίσταση, πραγματοποιεί ατομικά σαμποτάζ κατά των δυνάμεων 

κατοχής. Κυνηγημένος, υποχρεώνεται να φύγει παράνομα με μια ψαρόβαρκα που τον 

μεταφέρει στο Τομπάγκο. Εκεί, θα μπαρκάρει σε πετρελαιοφόρο... 

 

δεκαετία του 1990: Επιστροφή και οριστική εγκατάσταση στη Μαρτινίκα. Μένει σε 

μια παράγκα που κληρονόμησε από κάποιον ξάδερφο, χωρίς ηλεχτρικό και χωρίς να 

ψωνίζει από σούπερ-μάρκετ. Είναι μια γραφική φιγούρα που δεν λείπει ποτέ από τις 

διαδηλώσεις της εποχής. Συμμετέχει σε κάποιες δυναμικές ενέργειες, συλλαμβάνεται 

και καταδικάζεται. Καθώς δεν κάνει έφεση, μένει για λίγο στη φυλακή.7 Δίνει 

                                                                                                                                            
είχε δέσει, για κράνος, κομμάτια μπαμπού γύρω απ’ το κόκκινο αστέρι. [...] Προσπαθούσε να μείνει 

όσο πιο κοντά της μπορούσε. Πυροβολούσε ό,τι την απειλούσε, έριχνε ότι ορθωνόταν εναντίον της. 

Βρισκόταν μπροστά της αλλά και πίσω της, στο πλευρό της αλλά κι αποπάνω της. [...] Είδε τις 

γραμμές της άμυνας να υποχωρούν, μέτρο το μέτρο, προς την κεντρική σημαία. Είδε τους Γάλλους, με 

την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, να ξοδεύουν τα τελευταία φυσίγγια τους ρίχνοντας στο χώμα, τους 

είδε να καταστρέφουν τις αποθήκες των πυρομαχικών τους με χεροβομβίδες. Είδε τους Αντιλλέζους, 

τους Μαροκινούς, τους Αφρικανούς να βγαίνουν απ’ τα χαρακώματα με τα χέρια ψηλά φωνάζοντας 

Καμαράντ, καμαράντ!... κι ύστερα δεν είδε τίποτα, γιατί δεν την έβλεπε πια». [ελαφρώς 

διασκευασμένο] 
6 «Πάσκισα χίλιες φορές να οργανώσω χρονολογικά τις πολεμικές περιπλανήσεις του σε μια λογική 

διαδοχή. [...] Θα έπρεπε να διαθέτει το χάρισμα της πανταχού παρουσίας ή να μετακινείται με 

αστρονομική ταχύτητα. Τα παράτησα, όχι επειδή μου ήταν δύσκολο να φέρω σε αρμονία όλ’ αυτά τα 

στοιχεία, αλλά επειδή σε τελική ανάλυση δεν είχε καμία σημασία. Το ουσιαστικό ήταν ν’ αφήσω να 

παρασυρθώ σ’ αυτό το στρόβιλο των αναμνήσεων, θαυμαστών και συγκεχυμένων, που σχεδίαζαν αυτή 

την προσωπικότητα με μια γραφίδα ονείρου, με μια χημεία μεγάλων αλήτικων ανέμων...» 
7 «...έγινε γρήγορα ο φόβος κι ο τρόμος της διοίκησης των φυλακών. Η παρουσία του σκόρπισε ένα 

πανικό στους κοιτώνες. Οι κρατούμενοι άρχισαν ν’ αμφισβητούν τα πάντα. Το φαγητό. Τα κρεβάτια. 

Τους κοριούς. Τις στέγες που έσταζαν. Τη ζωή. Τις τσίκες. Το Θεό. Τα κουνούπια. Τη μοντέρνα τέχνη. 

Το θάνατο. Το στρίμωγμα στα κελιά. [...] Όλα άρχισαν να γίνονται παράξενα. Τραγουδούσαν τη 

Διεθνή. Φώναζαν συνθήματα. Απάγγειλαν στίχους του Χο Τσι Μινχ. Άφηναν μούσι αλά Γκεβάρα. 

Τσιτάρανε ονόματα που αυτοί οι φουκαράδες ούτε τα είχαν ματακούσει ούτε ήξεραν περί τίνος 

πρόκειται, όμως τα χρησιμοποιούσαν σαν κεμπουά [κάτι σα βουντού] ενάντια στα κάγκελα και στους 

δεσμοφύλακες. Ο διευθυντής σκάλισε τα νομικά του κιτάπια για να βρει τρέχα-γύρευε ποιο ξεχασμένο 
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συνεντεύξεις σε διάφορα τοπικά ραδιόφωνα, που του κολλούν το παρατσούκλι «le 

grand indépendantiste». Η αστυνομία υποπτεύεται ότι βρίσκεται πίσω από μια σειρά 

βομβιστικές επιθέσεις,8 αλλά και πίσω από τον αποκεφαλισμό του αγάλματος της 

Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας στην Πλατεία Γκραντ-Σαβάν (1995).9 

 

Τέλος του 20ού αιώνα:10 Ο Κύριος Μπαλταζάρ Μποντύλ-Ζυλ αναγγέλλει ότι θα 

πεθάνει σε τριαντατρείς μέρες, έξι ώρες, εικοσιέξι λεφτά και εικοσπέντε 

δευτερόλεφτα,11 όχι θύμα της μεγάλης ηλικίας του αλλά σα συνέπεια της αποτυχίας 

του, «καθώς ο αποικισμός μας πέτυχε». 

 

 

 

[Σεπτ. ΜΜΧΙ] 

                                                                                                                                            
άρθρο που επέτρεπε τη μετατροπή της ποινής του. Χρειάστηκε να τον βγάλουν απ’ τη φυλακή με το 

ζόρι...».  
8 Απάντηση στον ανακριτή: «Μα τι μου λέτε; Είμαι άνθρωπος του πολέμου, και μου μιλάτε για ένα 

κολοτζίπ της χωροφυλακής που άρπαξε φωτιά; Πλάκα μου κάνετε;». 
9 «Α, ναι, αυτό θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αλλά, στην περίπτωση αυτή, το άγαλμα θα είχε γίνει 

σκόνη. Δεν παίζω στη γκιλοτίνα με τις κούκλες, εγώ!». 
10 Γεροντικές τύψεις ενός μαχητή: «Δεν έκανα τίποτα για τους Πυγμαίους. Δεν έκανα τίποτα για τους 

ιθαγενείς της Αυστραλίας, τους Ινδιάνους της Γουιάνας, τους Ινουίτ, τους Πελ, τους Τσιγγάνους. Δε 

βρέθηκα αρκετά κοντά στους Κούρδους και στους Ινδιάνους της Αμαζονίας. Θα έπρεπε να είχα 

ορθωθεί ενάντια στις σφαγές των παιδιών που έκαναν οι ομάδες θανάτου στη Μπογκοτά. Δεν έπρεπε 

ν’ αφήσω τους Ερυθρούς Χμερ να κάνουν αυτά τα πράγματα. Θα έπρεπε να είχα βρεθεί σε κείνη τη 

σπηλιά της Ουβέα όταν σκότωναν τους Κανάκ, και το στήθος μου έπρεπε νάχε δεχτεί τη σφαίρα που 

ξάπλωσε τον Ζαν-Μαρί Τζιμπάου. Δεν ήμουνα αρκετά Παλαιστίνιος στο Ισραήλ. Ούτε αρκετά 

Εβραίος στη Γερμανία. Ούτε αρκετά ζαπατίστας στο Μεξικό. Ούτε αρκετά νέγρος στη Νότια Αφρική. 

Ούτε αρκετά μουσουλμάνος στην Ευρώπη. Ούτε αρκετά Αϊτινός στον Άγιο Δομίνικο. Ούτε αρκετά 

Θιβετιανός στην Κίνα. Ούτε αρκετά Βόσνιος στη Σερβία. Ούτε αρκετά ερυθρόδερμος στον Καναδά. 

Ούτε αρκετά Κούρδος στο Ιράκ, στο Ιράν, στην Τουρκία... Ούτε αρκετά δομινικανός στη 

Γουαδελούπη. Ούτε αρκετά γκέι στο Σαν Φραντσίσκο. Ούτε αρκετά χωριάτης απέναντι στο 

ισοπεδωτικό μπετόν των πόλεων. Ούτε αρκετά άνεργος μέσα σ’ αυτά τα φιλελεύθερα σκατά. Ούτε 

αρκετά γυναίκα, λίγο-πολύ παντού...». 
11 Ο αντίχτυπος αυτής της αναγγελίας στην «επίσημη χώρα» και, σε αντιπαράθεση, η πολύ πιο 

ζωηρόχρωμη ανταπόκριση της «θαμμένης χώρας» αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξετυλίγεται η 

αφήγηση. 


